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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 6 ดา้น คือ ดา้นนิติธรรม ดา้นคุณธรรม ดา้นความ
โปร่งใส ดา้นความมีส่วนร่วม ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความคุม้ค่า และการบริหารงานงบประมาณใน 
7 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ การติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลรายงานผลการใช้เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย  ์ พร้อมทั้งการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในโรงเรียน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ 
หวัหน้างานผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 132 คน  
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ใน 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น การบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น และความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ อยูใ่นระดบัสูงในทิศทางบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of administrating along with Good 

Governance of school administrators under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization in 6 
aspects namely ; law, virtue, transparency, participation,  responsibility, and value and budget 
management in 7 aspects namely;  preparation and proposing budget, allocate budget, checking, tracking, 
evaluate, and reporting the use of budget, resources mobilization and investment for education,  financial 
management,  account management, and  equipment and property management and finding the 
relationship between administrating along with Good Governance and budget management of schools 
administrators under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. The data were collected from 
director, deputy director, budget supervisor, and head of learning altogether 132 using a constructed 5-
level rating scale questionnaire with reliability of 0.98. The statistics used in this research were 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation. 

      
The results of the research were as follows: 

 The level of administrating along with Good Governance of school administrators under 
Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was high, the level of budget management was also 
high and the relationship between administrating along with Good Governance and budget management 
of schools administrators under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was at a highly 
positive level with the 0.01 level of significance. 
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1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สถานการณ์โดยภาพรวมดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของแต่ละประเทศในปัจจุบนั  ซ่ึงอาจ
กล่าวไดว้่าก าลงัตกอยู่ในภาวะวิกฤตปัญหาในหลายดา้นท่ีก าลงัทวีความรุนแรงข้ึนทัว่ทุกภูมิภาคของ
โลก  กอปรกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัตามแนวทางของ
โลกเสรีและการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  ด้วยเหตุดงักล่าวจึงท าให้ประเทศต่าง ๆ จึงตอ้งมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและเร่งพฒันาประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพของทรัพยากร
บุคคล  ซ่ึงนบัว่าเป็นฐานทรัพยากรและเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศ  ส าหรับใน
ประเทศไทยท่ามกลางสภาวะของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 
วฒันธรรมและเทคโนโลยี  ส่งผลให้ระบบการศึกษาในประเทศไทยไดมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และศกัยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ  มีทศันคติท่ีดี มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้สนองต่อการ
เปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดการบริหารจดัการประเทศในพฒันา
บุคลากรให้มีคุณภาพ โดยเนน้ไปท่ีการพฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน ท าให้เกิดนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาข้ึน เพื่อพฒันาระบบการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดบั ให้
สามารถพฒันาคนในชาติอย่างมีคุณภาพ  มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้
สามารถต่อสู้และแข่งขนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งเป็นสากล  ผลจากการปฏิรูปการศึกษาดงักล่าว  จึงท า
ให้เกิดการตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 เป็นกฎหมายหลกัในการก าหนด
แนวการบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาระบบการศึกษาของชาติข้ึน1 
  ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัรับรองการน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ราชการไวห้ลาย มาตรา เช่น ก าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการ

                                                        
 1กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยป์ฏิบติัการปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปกำรศึกษำ : ก้ำวอย่ำงมั่นใจ,
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 1-5. 
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แผ่นดินดงัต่อไปน้ี คือ พฒันางานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวธีิการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผน่ดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ ใชห้ลกัการการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ จดัระบบงานราชการและงานรัฐอยา่งอ่ืน ในการ
ใหบ้ริการสาธารณะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน2 
               ประกอบกบัรัฐบาลหลายยุค ได้มีความพยายามปฏิรูประบบราชการให้เข้าสู่ความเป็น 
ราชการยคุใหม่ โดยอิงกรอบความคิดหลกั 3 กระแสหลกัเขา้ดว้ยกนัคือ (1) หลกัการบริหารงานยุค
ใหม่ (New Public Management, NPM ) (2) หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี หรือ
หลกัธรรมาภิบาล (good governance) (3) หลกัการปกครองตามแนวคิดในระบอบประชาธิปไตย
(Democratization) โดยเนน้การสร้างระบบราชการท่ีดีท่ีมีคุณลกัษณะของระบบในเชิงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อส่วนรวมและเกิดประโยชน์สุขของประชาชนหรือ
ผูรั้บบริการเคารพในสิทธิหน้าท่ีของประชาชน มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
โปร่งใสและเป็นธรรมเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม3 
 แนวทางท่ีส าคญัอนัหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา คือ  การพฒันาระบบการบริหารงาน  ทั้ง
ในระดบัหน่วยงานบริหารและในระดบัสถานศึกษาโดยมุ่งเนน้แนวทางส าคญัในการปฏิรูปดว้ยการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ ดงัปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 5 
มาตรา 39 และก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาโดยตรง รวมทั้งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 รัฐไดก้ าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  เพื่อให้สถานศึกษา
มีความคล่องตวั มีอิสระมีความเขม้แข็งโดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 35 กอปรกบัในระเบียกระทรวง
ศึกษาธิการ วา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตของการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาพุทธศกัราช 2546 (ขอ้ 9) ไดก้ าหนดให้สถานศึกษามีอิสระ
ในการบริหารจดัการงบประมาณ ในส่วนท่ีตั้งไวส้ าหรับสถานศึกษาตามท่ีได้รับการก าหนดวงเงิน

                                                        
 2บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ,  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร, 2542), หนา้ 25. 
 3ธีรยุทธ  บุญมี, ธรรมรัฐแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กู้หำยนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพส์ายธาร, 2541), หนา้ 5. 



 3 

และไดม้อบอ านาจจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยใน
ปัจจุบนัไดมี้การน าขอ้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปและการพฒันาระบบการศึกษาดงักล่าวมาด าเนินการ
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ตามแมใ้นช่วงท่ีผ่านมาการพฒันา  และอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่การพฒันาเหล่านั้นยงัมิไดเ้ป็นไปอย่าง
ย ัง่ยนื เน่ืองจากยงัพบวา่ ปัญหาในดา้นต่างๆ ปรากฏอยูเ่ป็นจ านวนมาก อาทิ ปัญหาดา้นสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐ  ปัญหาความอ่อนแอและ
หยอ่นประสิทธิภาพของกลไกในการบริหารบา้นเมือง ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและ
ปัญหาการขาดความตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนท่ีมีต่อบา้นเมืองส่งผลให้ประเทศประสบ
ปัญหาในการพฒันา อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ก็ยงัไม่สามารถไดรั้บการแกไ้ขอยา่งแทจ้ริง4 
 ในปีพุทธศกัราช  2549 รัฐบาลไดป้ระกาศวาระแห่งชาติ ดา้นการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่ หลกัธรรมาภิบาล ข้ึนมา โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะน ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม ก่อให้เกิดการพฒันาการ
บริหารราชการแผน่ดินและกฎ ระเบียบท่ีเหมาะสม การสร้างระบบราชการให้มีภูมิคุม้กนัต่อปัญหา
การทุจริต ฟ้ืนฟูระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยใชก้ลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนไปพร้อมกนัทั้งระบบเพือ่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชน รวมทั้งการขจดัปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบและก่อใหเ้กิดผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
 ส าหรับในหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ ท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการศึกษาให้บริการ
การศึกษาแก่ประชาชน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการปรับใช้
ในการบริหารจดัการ  เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่โรงเรียน5 เน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษามี
การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและให้หน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนมีความคล่องตวั 
และมีศกัยภาพในการบริหารงานมากข้ึนนั้น ท าให้หน่วยงานเหล่านั้นตอ้งตระหนกัถึงการบริหารงาน
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เกิดความเช่ือถือ

                                                        
 4อคัรพงศ ์ เทพิน,  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผล
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”,  
วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2548, 164 
หนา้. 
 5รุ่ง  แกว้แดง,  โรงเรียนนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : วฒันพานิช, 2546), หนา้ 24. 
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ในโรงเรียน6 และเพื่อให้การบริหารโรงเรียนในดา้นต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารงานดา้นงบประมาณ ซ่ึงเป็นงานท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้การบริหารงานและ
การด าเนินการด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ท าให้การบริหารงบประมาณในโรงเรียนท่ีควร
เป็นไปตามหลกัธรรมาธิบาล อนัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส  หลกัความมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า งานด้านงบประมาณหรืองานการเงินตอ้งอา้งอิง 
อาศยักฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก มาใช้ควบคุมการบริหารงาน ดงันั้น การบริหาร
การเงินท่ีนอกกรอบย่อมเส่ียงต่ออนัตรายส าหรับผูบ้ริหารอย่างยิ่ง หากการบริหารการเงินมีความ
บกพร่องจะส่งผลกระทบต่อการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ การบริหารในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่อยา่งไรนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ ในการน ารูปแบบการบริหารงานมาใช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนและควรใหค้วามส าคญัและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลวา่
ดว้ยการสร้างระบบบริการกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีดว้ย 
 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิท่ีศึกษาจ านวน 26 
โรง ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารคณะกรรมการสภาจงัหวดัชยัภูมิท่ีมาจากการเลือกตั้งเขา้มาท าหนา้ท่ีวาง
นโยบายบริหารจดัการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
การท่ามกลางบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัและสภาพปัญหาท่ีส าคญัของโรงเรียนคือ ปัญหาดา้น
การบริหารงานดา้นงบประมาณในโรงเรียนซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
ปัญหาการจดัสรรงบประมาณปัญหาเก่ียวกบัระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานรวมทั้งปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ7 
              ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงสภาพการน าเอา หลกัธรรมาภิบาล ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีน ามาบูรณาการประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงบประมาณดา้นการจดั
การศึกษาของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีความสัมพนัธ์กบัการบริหารตามหลกัธรรมาธิบาล
อยา่งไรบา้ง ปัญหาเหล่านั้นผูบ้ริหารสามารถน านโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีน าไปใชก้บัการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียนตามหลกัธรรมาธิบาลหรือไม่อย่างไรและมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง 

                                                        
 6สามารถ  อินดามูล, “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”, กำรศึกษำอิสระปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548, 127 หนา้. 

 7อุทยั บุญประเสริฐ,  แนวนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในทศวรรษหน้ำ, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมเกษตรกรแห่งประเทศไทย จ ากดั,  2555),  หนา้  66. 
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หลักธรรมาภิบาล กับ การบริหารงบประมาณ อยู่ท่ีเท่าไหร่และจะมีข้อค้นพบหรือข้อเสนอแนะ
อยา่งไรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา ผูว้จิยัจึงสนใจท าการศึกษาตามหวัขอ้ดงักล่าว 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 6 ดา้น คือ ดา้นนิติธรรม ดา้นคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส ดา้นความมีส่วนร่วม 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความคุม้ค่า และการบริหารงานงบประมาณใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าและ
เสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล และรายงานผล
รายงานผลการใชเ้งิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงิน การบริหาร
บญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย์ พร้อมทั้งการหาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวิจัยของ สำมำรถ อินตำมูล ได้ศึกษาเร่ือง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาได้ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงตั้ งสุมมุติฐานเพื่อ
ศึกษาระดับความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาวจิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
  1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หวัหนา้งานผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ ไดแ้ก่ หวัหนา้งานแผนและนโยบายหัวหน้างาน
การเงิน/การบญัชีหวัหนา้งานพสัดุและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2553 จ านวน 26 โรงเรียน รวมประชากรทั้งส้ิน 192 คน 
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 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 มุ่งการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กับการบริหาร
งบประมาณของผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีจดัการศึกษาช่วงชั้น  
3 – 4 สังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 2 ขอบข่ายตามประเด็นดงัน้ี 
  1.4.2.1 ตัวแปร X คือ ระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 หลกั 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พุทธศกัราช 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พุทธศกัราช 2546 คือ  
  1. หลกันิติธรรม 
  2. หลกัคุณธรรม 
  3. หลกัความโปร่งใส 
  4. หลกัความมีส่วนร่วม 
  5. หลกัความรับผดิชอบ 
  6. หลกัความคุม้ค่า8 
  1.4.2.2 ตัวแปร Y คือ ระดบัการด าเนินการการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกับงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  25419 
  1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
  2. การจดัสรรงบประมาณ 
  3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน 
  4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  5. การบริหารการเงิน 
  6. การบริหารบญัชี 
  7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

                                                        
 8ส านกันายกรัฐมนตรี,  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พุทธศักรำช 2546, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100ก., (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2546), หนา้  2-15. 
 9กระทรวงมหาดไทย, วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 2541), หนา้ 5-29. 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ผูศึ้กษาวจิยัไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 
 หลักธรรมำภิบำล  หมายถึง  หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีในการบริหาร
สถานศึกษา เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การจดัการศึกษาตามหลกัการคนทั้งมวลเพื่อการจดัศึกษา (All for Education) ก่อให้เกิดเอกภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารการศึกษา ชุมชนเขม้แข็ง และสังคมกา้วหน้า 
ประกอบดว้ย หลกัพื้นฐาน 6 หลกั  
 หลักนิติธรรม  หมายถึง  การบริหารงานงบประมาณโดยยึดหลกัการปฏิบัติท่ีถูกตอ้งและ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีระเบียบหลกัเกณฑ์การบงัคบัใช้เหล่านั้น  
ตอ้งเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับจากสมาชิก ระเบียบหลกัเกณฑ์เหล่านั้นตอ้งน ามาซ่ึงความเสมอภาค
ของสมาชิกในหน่วยงานและผูรั้บบริการ รวมทั้งมีสภาพเอ้ือต่อการควบคุมและพฒันาให้ผูรั้บบริการ
ดว้ยการก าหนดและการปฏิบติัตามกฎ กติกาท่ีตกลงไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 หลักคุณธรรม  หมายถึง  การบริหารงานงบประมาณโดยมีการปฏิบติังานในตามขั้นตอน
ต่างๆ ดว้ยความถูกตอ้ง ดว้ยความซ่ือสัตย ์ยุติธรรม จริงใจ ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงามบนพื้นฐาน
ของศีลธรรม จริยธรรม ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของผูรั้บบริการและยงัประโยชน์ให้เกิดต่อสังคม
และประเทศชาติ 
 หลักควำมโปร่งใส  หมายถึง  การบริหารงบประมาณโดยท่ีผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในหน่วยงาน รวมถึงผูรั้บบริการโดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
 หลักควำมรับผิดชอบ  หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความมุ่งมัน่และตั้งใจ
ปฏิบติังานบริหารงบประมาณอยา่งเต็มความสามารถ ให้บรรลุผลความส าเร็จ สอดคลอ้งตามระเบียบ
และหลกัเกณฑข์องทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณจะตอ้งปฏิบติังาน
อยา่งมีจิตส านึกต่อหนา้ท่ี สังคม ประชาชนและประเทศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการและ
ส่วนรวมเป็นส าคญั รวมทั้งยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานดงักล่าว ทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย
หาย ตลอดจนพร้อมแสดงขอ้เทจ็จริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน สามารถช้ีแจงเหตุผลได ้ 
พร้อมต่อการรับตรวจสอบจากสาธารณะ 
 หลักควำมมีส่วนร่วม  หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน องค์กรและ
ผูรั้บบริการ เช่น นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไดผ้ลกระทบจากการ
บริหารงบประมาณหรือการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานไดร่้วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและ  
ร่วมตดัสินใจ รวมทั้งสนบัสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนเองไดร่้วมตดัสินใจ 
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 หลกัควำมคุ้มค่ำ  หมายถึง การบริหารจดัการกบังบประมาณ โดยผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานได้
ใช้เงินงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเป็นไปดว้ยความประหยดัและคุม้ค่าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  ท าใหง้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี 
 กำรบริหำรงบประมำณ  หมายถึง ขอบข่ายภารกิจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ของผูบ้ริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541 

กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ หมายถึง การจดัท าประมาณการรายรับ และประมาณ 
การรายจ่าย และใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อ
ใชป้ระกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
 กำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวแ้ละสภาทอ้งถ่ินไดร้ายงานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบและผูมี้อ านาจ
อนุมติัให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่
ละรูปแบบ 
 กำรตรวจสอบ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรใช้เงิน หมายถึง การควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งหรือหนงัสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลือ และให้มีอ านาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

1. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
2. ควบคุมบญัชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน และหน้ี 

               3. ตรวจเอกสารการรับ จ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผกูพนั 
 กำรระดมทรัพยำกร กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการจดัหาผลประโยชน์
สนบัสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกนัใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพฒันาสถานศึกษาไดแ้ก่ การสนบัสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑก์ารรับทุนทุกประเภท การจดัหา
รายไดแ้ละบริหารรายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาซ่ึงไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดและการจดัระบบสวสัดิการ
เพื่อการศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย 

    กำรบริหำรกำรเงิน  หมายถึง แผนการบริหารจดัการการเงินของหน่วยงาน โดยการจดัหา 
ใชจ่้าย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดและบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบติัการ 
โครงการ งานต่างๆ ตลอดจนการใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
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ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและมีการก ากบัติดตาม นิเทศงาน การตรวจสอบ รายงาน 
เก่ียวกบังานการเงิน  
 กำรบริหำรบัญชี  หมายถึง การจดัท าแผ่นกระดาษเพื่อปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณโดย
บนัทึกบญัชีประจ าวนัในระบบควบคุมการเงิน การสรุปรายการบนัทึกบญัชีทุกวนั ประเภทเงินสด  
เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงั ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนและเม่ือส้ินปีงบประมาณ  
 กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ หมายถึง การจดัท าฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น ระเบียบการใช้
ทรัพยสิ์น การวิเคราะห์และการวางแผน ท่ีจดัท ากรอบรายจ่ายล่วงหนา้ การก าหนดรูปรายการหรือ
คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัทะเบียนคุมทรัพยสิ์น การ
จดัเก็บควบคุม คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   

งบประมำณ หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการดา้นรายรับและรายจ่าย แสดงใน
รูปตวัเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลขจ านวนเงิน 

แผนงำน หมายถึง ภารกิจแต่ละดา้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่
ดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 

งำน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละแผนงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล เมือง

พทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สภำท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาลคณะกรรมการ

สุขาภิบาล สภาเมืองพทัยา และสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนของรัฐท่ีท าการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 ผู้บริหำรโรงเรียน  หมายถึง  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 หัวหน้ำงำน หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้รับผิดชอบปฏิบติังานฝ่ายบริหารทั้ง 4 ดา้น
ประกอบดว้ย หวัหนา้งานนโยบายและแผน หวัหนา้งานการเงิน – การบญัชี หวัหนา้งานพสัดุ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีเก่ียวกบัพิจารณาอนุมติัและบริหารงบประมาณ 
 หัวหน้ำกลุ่มสำระ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีขอ
อนุมติังบประมาณและใชง้บประมาณ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 จากการศึกษาวจิยัผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทราบสภาพการปฏิบติังานปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
บริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล 
 2. กระตุน้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดย้ึดหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน พฒันาตนเอง และ
พฒันาโรงเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณ มีความตระหนกัในการ
ยดึหลกัธรรมาภิบาลน ามาใชใ้นการบริหารงาน 
 4. การบริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในโรงเรียนมีการพฒันาให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน โรงเรียนมีการใชง้บประมาณอยา่งความคุม้ค่า ประหยดั 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยั
ศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 

2.4. สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 2.1.1 ความเป็นมาของหลกัธรรมาภิบาล 
   ส านกังานความสัมพนัธ์ต่างประเทศ กล่าวถึงท่ีมา ธรรมาภิบาล Good Governance วา่ เกิดข้ึน
คร้ังแรกในปี 1989 และไดเ้ผยแผเ่ขา้มาในประเทศไทยในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 
วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าให้ประเทศ
ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและเร่งพฒันาประเทศในทุกดา้น ดงัท่ีทราบกนัทัว่ไปแลว้
วา่ สาเหตุส าคญั ประการหน่ึงเกิดข้ึนจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหยอ่นประสิทธิภาพของ
กลไกดา้นการบริหารจดัการระดบัชาติและระดบัองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริต 
และการกระท าผดิจริยธรรมในวชิาชีพ ซ่ึงแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 1. การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ท่ีดีพอในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม ในขณะท่ี
กลไกท่ีมีอยูบ่กพร่องไม่สามารถเตือนภยัท่ีเคล่ือนตวัเขา้มากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยา่ง
รวดเร็วได ้ รวมทั้งเม่ือถูกกระทบแลว้ยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนกลไกและฟันเฟืองการบริหารจดัการ
ต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหท้นัต่อสถานการณ์ได ้
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 2. ความอ่อนดอ้ยและความถดถอยภายในกลุ่มขา้ราชการ นกัวิชาการ หรือเทคโนแครต 
(Technocrats) คนกลุ่มน้ีตอ้งมีบทบาทส าคญัในการศึกษา คน้ควา้ เสนอแนะนโยบายและแนวแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการบริหารประเทศ 
 3. ระบบการตดัสินใจและการบริหารจดัการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลกัษณะท่ี
ขาดความโปร่งใสบริสุทธ์ิและยุติธรรม ส่งผลให้ตวัระบบเองไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็เปิด
โอกาสหรือช่องทางใหเ้กิดความฉอ้ฉลผดิจริยธรรมในวชิาชีพข้ึนได ้
 4. ประชาชนขาดขอ้มูลข่าวสาร ขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์บา้นเมือง
อยา่งชดัเจน จึงท าใหไ้ม่มีโอกาสในการร่วมตดัสินใจและร่วมแกไ้ขปัญหา 
 5. ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชนซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและมี
การร่วมกนัการกระท าทุจริตอยา่งเป็นกระบวนการจากสาเหตุดงักล่าว หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขและ
ป้องกนัโดยเร่งด่วนแลว้ โอกาสการฟ้ืนตวัจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่ท่ี
ควรจะเป็น ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยืนก็คือ การขจดัสาเหตุของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ และ
สร้างธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
ใหป้รากฏเป็นจริงในภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน1 
 พระราชกฤษฎีกา พุทธศกัราช 2546 วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดีไดบ้ญัญติัไว ้ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) เล่มท่ี 
120 ตอนท่ี 100 ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 9 เดือน ตุลาคม พุทธศกัราช 2546 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นมาของการปฏิรูประบบราชการ ไดว้างกรอบแนวทางปฏิบติัการบริหารราชการ ไวว้า่ 
การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน และเพื่อให้การด าเนินงานดงักล่าวเป็นไปตามกรอบ ทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดงักล่าว จึงไดมี้ประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บา้นเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 โดยเน้ือหาเป็นการก าหนด
แนวทางการบริหารราชการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการบริหาราชการ กล่าวคือ 

                                                        
1ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, หลักธรรมาภิบาล, วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2555, 

http://www.gotoknow.Org/blog/dhama/104786?class=yuimenuitemlabel,  2550, หนา้ 92. 
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 1. การบริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดมัน่ประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการ
พฒันาชีวติของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐโดยยึดหลกัการบริหารแบบบูรณาการ ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ี
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยการจดัท าค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการไวล่้วงหนา้ท่ีสามารถแสดงผลและวดัผลงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการด าเนินภารกิจของรัฐ
ตอ้งมีการเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการด าเนินงาน ทั้งในหน่วยงานของตนเองและระหว่าง
หน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินภารกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อดูผลลพัธ์ท่ีเกิด
วา่ มีความคุม้ค่ากบัเงินลงทุนท่ีเกิดจากการน าภาษีของประชาชนไปใชห้รือไม่อยา่งไร 
 4. มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็นโดยลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบติัราชการลงจาก
ท่ีเป็นอยู่เดิม มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จัดบริการให้ประชาชน
สามารถรับบริการใหแ้ลว้เสร็จในท่ีเดียวกนัเพื่อให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ โดยจะตอ้งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ จดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของงาน
โครงการท่ีจะท าให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆให้
เหมาะสม 
 6. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ไดแ้ก่ 
การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเนน้ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการเป็นหลกั 
จึงตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการของประชาชนและความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลากหลายวิธี
และเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติัราชการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะตอ้งสร้างระบบการควบคุมตนเองและ
มีการตรวจสอบ ติดตามวดัผลการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะท าให้สามารถผลกัดนัการปฏิบติังานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยให้การพิจารณาบ าเหน็จความชอบและ
รางวลัเป็นไปตามผลการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั2 

                                                        
 2ส านักนายกรัฐมนตรี, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120  ตอนท่ี 100ก., (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2546), หนา้ 10. 
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 สาระส าคญัพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พุทธศกัราช 2546 ของส านกันายกรัฐมนตรี ประกอบดว้ยบทบญัญติัต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาก าหนดแนวทาง
ใหส่้วนราชการปฏิบติั รวมทั้งหมด 9 หมวด โดยแต่ละหมวดมีเน้ือหาส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นการก าหนดค านิยามของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีในภาพรวมซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงวตัถุประสงคข์องการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีใน 
เร่ืองต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกินความจ าเป็นประชาชนไดรั้บความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเป็นตน้ 
 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบติัราชการ ตามความหมายของการบริหารราชการ ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนวา่
ตอ้งอยู่ในแนวทางท่ีถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการไดรั้บบริการจากรัฐและการด าเนินงานตอ้ง 
มีความโปร่งใสเปิดเผยได ้ตลอดจนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐเป็นการบริหารราชการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีส่วนเช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบติังานภาครัฐ 
(แบบบูรณาการ) และครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเร่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผนเพื่อ
ก าหนดเป็นแผนระยะยาว มุ่งให้เกิดผลส าเร็จ โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ 
ตลอดจนเช่ือมโยงกบัการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังาน โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผล
การปฏิบติัท่ีชดัเจนและมีเป้าหมายการท างาน ท่ีก าหนดไดด้้วยการท าขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน 
และมีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัท่ีน าไปสู่การวดัผลการปฏิบติังาน 
 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
ภาครัฐ เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการทั้งในกรณีท่ีให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
และสามารถวดัความคุม้ค่าในการปฏิบติัแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า หลกัความชดัเจนในการปฏิบติังาน (หลกัความรับผดิชอบ) 
 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นการก าหนดหนา้ท่ีใหส่้วนราชการปฏิบติัเพื่อเป็น
การลดระยะเวลาการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมติัหรือการปฏิบติัราชการท่ีมีผลโดยตรง ต่อ
ประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยวธีิการกระจายอ านาจการตดัสินใจ การจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 
 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เป็นการก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งจดัให้มี
การทบทวนภารกิจของตนเองว่า มีความจ าเป็นหรือไม่ โดยให้ค  านึงถึงความคุ้มค่าและตาม
สถานการณ์อ่ืนท่ีประกอบกนัและให้มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัภารกิจของส่วนราชการ 
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 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นการ
ก าหนดแนวทางท่ีส่วนราชการตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้
ไดรั้บบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกนัก็จะสามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนรับรู้สภาพ
ปัญหาและแกไ้ขปัญหาได ้ส าหรับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนมีวิธีการท่ีสามารถด าเนินการได้ เช่น ก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน มีการให้บริการ
ดว้ยระบบเครือข่ายสารสนเทศ จดัใหมี้ระบบรับฟังขอ้ร้องเรียน มีการเปิดเผยขอ้มูล 
 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ เป็นการวดัผลงานการปฏิบติัราชการว่า มี
ผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนไวห้รือไม่ ตลอดจนเร่ืองคุณภาพและความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบติัราชการภายในองคก์รดว้ย 
 หมวด 9 บทเบด็เตล็ดไดก้ าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อาจ
ก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งปฏิบติัการใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวห้รือก าหนดให้มาตรการอ่ืน
เพิ่มเติมจากพระราชกฤษฎีกาน้ีได ้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี3 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 2546 คือ 
 รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานท่ีชดัเจนและมีกลไกท่ีจะพฒันา
องค์กรของภารัฐให้มีประสิทธิภาพข้ึนได ้ในดา้นส่วนราชการและขา้ราชการ จะมีแนวทางในการ
ปฏิบติัราชการท่ีเป็นมาตรฐานท่ีชดัเจน มีความโปร่งใส สามารถวดัผลการด าเนินงานได้ส าหรับ
ประชาชนจะได้รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานภาครัฐ 
 2.1.2 ความหมายของหลกัธรรมาภิบาล 
     ค าว่า Good Governance มีการใช้ศพัทห์ลายค า เช่น ประชารัฐ ธรรมาภิบาล สุ ประศาสนการ 
การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบ
บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พุทธศกัราช 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 2546 ไดมี้นกัคิดและนกัวิชาการให้ความหมาย
ของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ ดงัน้ี 

                                                        
 3ส านักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช 2542, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 63 ง., (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542), หนา้ 24. 
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ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยเป็นค าท่ีอยู่
รวมกบักลุ่มค าประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชนและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมากลุ่มค าดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูป
องคก์ารของรัฐ นกัรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนหน่ึงมองวา่ธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ทีเนน้บทบาทของ
ผูบ้ริหารในการท่ีจะปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมีการแข่งขนัเพื่อการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 4 
 รักกิจ ศรีสรินทร์ ไดร้วบรวมนิยามของ Good Governance จากหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ไว้
ดงัน้ี5  
 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmer: UNDP) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ Good Governance หมายถึง ระบบโครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศเพื่อท่ีจะใหภ้าคต่าง ๆ ของสังคมได้
พฒันาและอยูร่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 ธนาคารโลก (World Bank) ไดใ้ห้ความหมายว่า Good Governance หมายความถึง การ
บริหารประเทศโดยการจดัตั้งสถาบนัต่าง ๆ เช่น สถาบนัการเมือง สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัการ
ป้องกนัในประเทศภายใตร้ะบบท่ีสังคมนานาชาติให้การยอมรับและการใชอ้  านาจโดยผา่นสถาบนั
นั้น ๆ จะตอ้งถูกตีความและการประยกุตใ์ชท่ี้สอดคลอ้งกบักระบวนการท่ีสังคมรับรู้ เช่น 
 สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) อธิบาย หลกัธรรมาภิบาล หมายความถึง 
การจดัการบริหารประเทศท่ีดีในทุก ๆ ดา้นและทุกระดบัซ่ึงรวมถึงการจดัการระบบองคก์รและกลไก
ของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการองคก์ารของรัฐ และรัฐบาลท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ การบริหารราชการ 
ส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินองคก์รท่ีไม่ใช่รัฐบาล (Private Sector Organizations) องคก์รของเอกชน
และสมาคมเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) และการ
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

                                                        
 4ไชยวฒัน์  ค  าชูและคณะ, ธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัส านกัพิมพน์ ้าฝน จ ากดั, 
2545), หนา้ 22. 
 5รักกิจ  ศรีสรินทร์, หลักการและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (ม.ป.พ. : 2547), 
ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง กรอบในการบริหารจดัการของ
องคก์รต่างๆ ซ่ึงกรอบการบริหารจดัการน้ีมีทั้งดีและไม่ดี ท่ีเรียกว่า Good Governance ส่วนท่ีไม่ดี
เรียกวา่ Bad Governance6 
 ธีรยุทธ์ บุญมี ให้ความหมาย ธรรมรัฐ คือ กระบวนความสัมพนัธ์ (Interactive Relation) 
ระหวา่งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป ในการท าให้การบริหารราชการแผน่ดิน
ด าเนินอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได ้การบริหารประเทศท่ีดี 
ควรเป็นความร่วมมือแบบส่ือสาร 2 ทางระหวา่งรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชนองคก์าร
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ (NGO)โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
การมีส่วนร่วมกนัในการก าหนดนโยบาย (Shared Policy Making) และการจดัการตนเอง(Self 
Management) ของภาคส่วนสังคมเพิ่มมากข้ึน เพื่อไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเป็นธรรมมากข้ึน7 
 ประเวศ วะสี ให้ค  านิยามธรรมรัฐ Good Governance ไวว้า่ คือ รัฐท่ีดีตอ้งมีความถูกตอ้ง
และเป็นธรรม ซ่ึงหมายถึงความถูกตอ้งเป็นธรรมใน 3 เร่ืองใหญ่ๆ คือ 
 1. การเมืองและระบบราชการท่ีโปร่งใส รับผดิชอบต่อสังคม ถูกตรวจสอบได ้
 2. ภาคธุรกิจท่ีโปร่งใส รับผดิชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได ้
 3. สังคมท่ีเขม้แข็ง ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐและ
ภาคธุรกิจใหต้ั้งอยูใ่นความถูกตอ้งได ้
 ธรรมรัฐ Good Governance เป็นการยกระดบักระบวนความสัมพนัธ์ ความร่วมมือของส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมอนัไดแ้ก่ 
 1. ภาครัฐ ภาคสังคมและภาคเอกชน 
 2. สถาบนัต่าง ๆ ของประเทศ 
 3. หน่ายงานระดบัต่าง ๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาคและระดบัชาติ ให้มี
ลกัษณะเป็นรัฐธรรมท่ีมีพลงั8 

                                                        
 6ทิพาวดี  เมฆสวรรค์,  การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานก.พ.,  2538), หนา้  78. 
 7ธีรยุทธ  บุญมี, ธรรมรัฐแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพส์ายธาร, 2541), หนา้ 65. 
 8ประเวศ  วะสี,  ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล , วนัท่ีสืบค้น 20 มกราคม 2555, 
http://www.kmutt.ac.th/sd/html/pdf/tam.pdf,  2550, หนา้ 9. 
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 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ให้ความเห็นวา่โดยทัว่ไป ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารหรือการ
ปกครองท่ีดีและมีความเป็นธรรม9 
 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นการพฒันาและอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติสุขของทุกภาคในสังคม สร้างความเป็นธรรม ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ทุกส่วน ประกอบมี 3 ส่วนท่ีเช่ือมโยงกนั คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจดัการสังคม 
(Participation) ความโปร่งใสและกระบวนการตดัสินใจ (Transparency) และความรับผิดชอบ 
(Accountability)10 
 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพโดยเน้นการ
เช่ือมโยง ทุกภาคส่วนของสังคม ในการมีส่วนร่วม สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เนน้ความเป็นธรรมในการ
ธ ารงค ์รักษาบา้นเมืองและสังคม มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาบา้นเมืองและสังคมอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกั 6 
ประการ คือ หลกันิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบและความคุม้ค่า 
 2.1.3 ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล เป็นหลกัเกณฑก์ารปกครองบา้นเมืองตามวถีิทางธรรมาธิปไตย ซ่ึงเป็นการ
ปกครองบา้นเมืองท่ีมีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑท่ี์ดีในการปรับปรุงรักษาบา้นเมืองและสังคมใหมี้
การพฒันาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งมีการจดัระบบองคก์รและกลไกต่าง ๆ ในส่วน
ราชการ องคก์ารของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ตลอดจนองคก์รอิสระ 
(Independent Organization) องคก์รเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคล กลุ่มคน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) ไดมี้นกัคิด นกัเขียนและนกัวชิาการใหค้วามหมาย
ของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐไวห้ลายคน ดงัน้ี 
 ธรรมาภิบาล (Good governance) มีรากศพัท์เดิมมาจากค าว่า “ธรรม” ซ่ึงตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสาถาน ให้ความหมายว่า หมายถึง คุณความดี ความถูกต้องและมาจากค าว่า  
“อภิบาล” ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไทยได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึงการบ ารุง 
รักษา ปกครอง รวมศพัทท์ั้งสองศพัทจึ์งแปลวา่การบ ารุงรักษาและการปกครองท่ีดีท่ีถูกตอ้งปัจจุบนั
ได้มีนักวิชาการจ านวนมากไดก้ล่าวถึง ธรรมาภิบาล ไวท้ั้งในแง่ของความหมายและความจ าเป็นต่อ
สังคมไทย รวมทั้งไดมี้การวิพากษแ์นวคิดน้ีอย่างหลากหลาย โดยนกัวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ท่ี

                                                        
 9สมชาย ภคภาสน์วิว ัฒน์,  กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี  (Good 
Governance), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์พิธการพิมพ,์ 2543), หนา้ 19. 

10บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร, 2542), หนา้ 38. 
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น าหลกัการน้ีไปใชบ้ริหารไดใ้ชค้  าภาษาไทยแทนค าวา่ Good governance ไวต่้างๆ กนั เช่น ธรรมาภิบาล 
ธรรมรัฐ ประชารัฐ บรรษทัภิบาล การบริหารจดัการแนวใหม่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ 
 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) ให้ความหมาย ธรรมาภิบาลว่า 
เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ วิธีการและเคร่ืองมือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน
ทั้งในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการในฐานะของปัจเจกบุคคลและท่ีเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็น
สถาบนัรวมถึงประสิทธิภาพของการจดัการปกครองและการบริหาร มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ
พฒันาและความเจริญเติบโตของชาติและจากความหมายของ Human settlementไดใ้ห้ไวส้ั้นๆ ว่า 
ธรรมาภิบาล หมายถึงกระบวนการในการตดัสินใจในการปฏิบติังานมีคุณลกัษณะและองคป์ระกอบ 
คือ การมีส่วนร่วม (Participation) มีกฎระเบียบ (Rule of law) มีความโปร่งใส (Transparency) มีภาระ 
หนา้ท่ีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Responsiveness) มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีประสิทธิภาพ
และสามารถประเมินผล (Effectiveness and efficiency)11 
 อานันท์ ปันยารชุน อธิบาย ธรรมรัฐวา่ คือ ผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรม ซ่ึงบุคคลและ
สถาบนัทั้งในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัได้ กระท าลงในหลายทาง มีลกัษณะเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและ
ขดัแยง้กนัไดโ้ดยสาระธรรมรัฐ หรือ Good governance คือ องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแ้น่ใจวา่นโยบายท่ีก าหนดไวจ้ะไดผ้ล หมายถึงการมีบรรทดัฐานเพื่อให้
มีความแน่ใจวา่รัฐบาลจะสามารถสร้างผลงานตามท่ีสัญญาไวก้บัประชาชน12 
 เจริญพงษ์ วิญญูนุรักษ์ ให้ความหมาย ธรรมาภิบาล (Good governance) ว่าเป็น กฎเกณฑ์
การปกครองบ ารุงรักษาบา้นเมืองท่ีดี หรือกฎเกณฑ์ท่ีดีของบา้นเมืองและสังคม โดยมีขอบเขตของ
ความหมายรวมไปถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมทุกพื้นภาคส่วนของสังคม รวมไป
ถึงการจดัการระบบองคก์รและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการองคก์รของรัฐและรัฐบาลท่ีไม่ใช่
ส่วนราชการ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินและองคก์ารท่ีไม่ใช่รัฐบาล (Independent 
organization) องคก์รเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคม มูลนิธิต่างๆนิติบุคคลทั้งภาคเอกชนและประชา

                                                        
 11ไชยวฒัน์ ค  ้ าชูและคณะ, ธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัส านักพิมพ์น ้ าฝน  
จ  ากดั, 2545), หนา้ 80. 
 12อานนัท์  ปันยารชุน, วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต, 
วนัท่ีสืบคน้ 21 มกราคม 2555, http://www.thaigov.go.th,  2549, หนา้ 65. 
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สังคม (Civil society) ขณะเดียวกนัยงัรวมไปถึงการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ ขา้งตน้
ดว้ย13 
 เลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึง ธรรมรัฐในการท างานระบบราชการ คือ การวางกรอบการท างาน
ในระบบราชการเพื่อให้เกิดระบบท่ีดีเอ้ือต่อคนดีให้อยูใ่นระบบท่ีดีและไม่ให้คนเลวด ารงต าแหน่งท่ีดี
ในวงราชการ ซ่ึงคือเป้าหมายส าคญัของการปฏิบติัราชการ ธรรมรัฐจะเป็นตวัเช่ือมให้สังคมท่ีมีการ
แยกส่วนภาครัฐบาล เอกชน ประชาชนและองคก์รเอกชนเกิดความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนให้เป็นหน่ึงเดียว 
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสังคมกลไกท่ีจะท าให้เกิดไดน้ั้น จึงอยู่ท่ีรัฐตอ้งเปิดโอกาสให้ปัญหาต่างๆ 
ของส่วนอ่ืนๆเขามาร่วมกระบวนการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยปฏิบติัเป็นองคร์วม คือ 1)ประชาชนทุก
คนท่ีมีผลกระทบตอ้งมีส่วนร่วม 2) มีความโปร่งใสรับรู้ไดโ้ดยรับฟังประชาพิจารณ์ ส่งเอกสารให้
และเม่ือตดัสินใจแลว้เปิดเผยเหตุผลได ้3) มีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 4) การใชอ้ านาจตอ้งมีท่ีมา
ท่ีไปเปิดเผย 5) กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะตดัสินใจตอ้งชดัเจน 6) การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
แต่การปฏิรูปราชการจะส าเร็จไดต้อ้งเกิดจาก 2 ส่วน คือ 1) ความยินยอมพร้อมใจของคนใจวงราชการ 
2) มีความกดดนัจากภายนอก คือ รัฐสภา รัฐบาล นอกจากน้ียงัตอ้งมีแรงหนุนจากภายนอก เช่น ส่ือ
ต่างๆ ประชาชนคอยตรวจสอบ ติชมและภาคเอกชนตอ้งยอมรับไดจึ้งจะส าเร็จ14 
 สรุป ธรรมาภิบาล มีความส าคญัต่อการจดัระบบบริหารบา้นเมืองและสังคมท่ีดีให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกักฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการจดัทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน 
สามารถร่วมมือกนัรับผิดชอบ ในระบบบริหารกิจการดงักล่าวดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและ
ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม หลกัธรรมาภิบาลจึงเป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เพราะมีการปรับวิธี
คิด วธีิการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผน่ดินข้ึนมา
เพื่อทุกคนทุกฝ่ายในประเทศ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัจดัการ ร่วมกนัรับผิดชอบร่วมแกปั้ญหา 
พฒันา น าพาแผน่ดินน้ีไปสู่ความมัน่คง ความสงบสุข-ความสันติสุข มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและกา้ว
ไกล ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่ีว่า “ เราจะ
ครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดงันั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางใน

                                                        
 13เจริญพงษ์  วิญญูนุรักษ์, ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพอ์มัรินทร์ปร้ินต้ิงแอนดพ์บัลีสซ่ิง,  2546), หนา้ 60. 
 14ชนิษฐภัค  สิหลกะ, การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการ , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานขา้ราชการพลเรือน, 2538), หนา้ 48. 
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การจดัระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้ง
ประเทศ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยูใ่นความถูกตอ้งเป็นธรรม  
 ภาครัฐตอ้งมีการปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงาน/
กลไกการบริหาร ให้สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยา่งโปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และต่อสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการท่ีดี มีความ
เป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากลและร่วมท างานกบัภาครัฐและภาคประชาชนไดอ้ยา่งราบร่ืน เป็น
มิตรและมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ภาคประชาชนตอ้งสร้างความตระหนกัหรือส านึกตั้งแต่ระดบั
ปัจเจกบุคคลถึงระดบักลุ่มประชาสังคม ในเร่ืองของสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีตนเอง
และสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อเป็นพลงัของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการของการสร้างกลไกลการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือธรรมรัฐ
ใหเ้กิดข้ึนและท านุบ ารุง รักษาใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนต่อไป15 
 2.1.4 องค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
 ส านกันายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบในวาระแห่งชาติ ส าหรับการจดัสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี โดยไดก้ าหนดให้เป็นระเบียบของส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีข้ึน พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุวา่ ธรรมาภิบาล มี
องคป์ระกอบ 6 หลกั คือ 
 1. หลกันิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎ กติกาต่าง ๆให้ทนัสมยั
และเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยนิยอมพร้อมใจ และถือปฏิบติั
ร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ การสถาปนาการปกครองภายใตก้ฎหมาย 
มิใช่กระท ากนัตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล   
 2. หลกัคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามให้ผูป้ฏิบติัในองคก์รหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติั ไดแ้ก่ ความซ่ือตรง สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวนิยั 
 3. หลกัความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไป 
ตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กร

                                                        
 15ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ,  หลักธรรมาภิบาล, วนัท่ีสืบคน้ 21 มกราคม 2555, 
http://gotoknow.Org/blog/dhama/104786?class=yuimenuitemlabel,  2550, ไม่ปรากฏหมายเลข
หนา้. 
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ใหมี้ความโปร่งใสมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชัน่ 
 4. หลกัความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมเสนอความเห็นในการตดัสินใจส าคญั ๆ ของสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางใน
การเขา้มามีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การแจง้ความเห็น การไต่สวน ต่อสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติหรืออ่ืน ๆและขจดัการผกูขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความสามคัคีและความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 5. หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้ งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ขา้ราชการประจ า ตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีอยา่งดียิง่ โดยมุ่งใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอยู่
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
 6. หลักความคุ้มค่า ผูบ้ริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการ
บริหารจดัการจ าเป็นจะตอ้งยึดหลักการความประหยดัและความคุม้ค่า จ  าเป็นจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมาย
ไปท่ีผูรั้บบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม16 
 องคก์ารสหประชาชาติ ก าหนดหลกัการทัว่ไปของธรรมาภิบาล ไว ้8 หลกัการ ดงัน้ี  
  1. การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการร่วมตดัสินใจส่ิงท่ีส าคญัใน
สังคมและสร้างความสามคัคีใหเ้กิดกบัประชาชน การมีส่วนร่วม สามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระไม่มี
การบงัคบั สมาชิกเตม็ใจใหค้วามร่วมมือดว้ยตนเอง หรือการมีส่วนร่วมผา่นหน่วยงาน สถาบนัหรือ
ผูแ้ทนตามระบอบประชาธิปไตย  
  2. การปฏิบติัตามกฎธรรมาภิบาลตอ้งการความถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมายไม่เลือก
ปฏิบติัไม่ล าเอียงมีการปฏิบติัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกบัประชาชนโดยเท่าเทียมกนัทุกคนใน
สังคมอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายเดียวกนั  

                                                        
 16ส านักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช 2542, นราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 63 ง., (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542), หนา้ 104. 
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  3. ความโปร่งใส เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา ส่ิงน้ี
ช่วยแกปั้ญหาการทุจริตและคอรัปชัน่ไดท้ั้งภาครัฐและเอกชนส่ือจะเขา้มีบทบาทอยา่งมากในตรวจสอบ
และรายงานผลงานด าเนินงานโดยการน าเสนอข่าวสารใหแ้ก่สังคมไดรั้บทราบ  
  4. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายท าหน้าท่ีของตนให้ดี
ท่ีสุดในการท างาน กลา้ท่ีจะตดัสินใจและรับผดิชอบต่อผลการตดัสินใจนั้นๆ  
  5. ความสอดคลอ้ง ความสอดคลอ้งตอ้งกนัเป็นการก าหนดและสรุปความตอ้งการของคน
ในสังคมมีความแตกต่างอยา่งมากโดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกนัและความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนั
ของสังคมมาเป็นขอ้ปฏิบติัเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ในสังคม การจะพฒันาสังคมไดดี้ ตอ้งทราบ
ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัของสังคมนั้นๆ ดว้ยวธีิการเรียนรู้ วฒันธรรมของสังคมนั้นๆ ก่อน  
  6. ความเสมอภาค ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงได้รับจาก
รัฐบาล ทั้งการบริการดา้นสวสัดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดา้นอ่ืนๆ  
   7. หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวิธีการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู ่โดยการผลิตและ
จ าหน่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีมีคุม้ค่ากบัเงินท่ีลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูง
ท่ีสุดต่อมวลมนุษยชาติโดยมีการพฒันากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
  8. การมีเหตุผล การมีเหตุผลเป็นความตอ้งการในทุกสังคมของประชาชนทุกคนตอ้งตดัสินใจ
และความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองดว้ยเหตุดว้ยผลท่ีสมเหตุสมผล การมีเหตุมีผลจะไม่
สามารถกระท าไดถ้า้ปราศจากการปฏิบติัตามกฎหมายและความโปร่งใส  
 2.1.5 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 เกษม วฒันชัย ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. การบริหารการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งและตอบสนองต่อนโยบายและความตอ้งการของ
ระบบการศึกษาไทย ซ่ึงอะไรท่ีเป็น No relevance หรือ Less Relevance ตอ้งตดัทิ้งเพราะเราไม่มี
งบประมาณพอท่ีจะท าทุกอยา่ง ซ่ึงอยากให้เร่ืองสอดคลอ้ง (Relevance) อยูใ่นหลกัสูตรการบริหาร
การศึกษา ตอ้งสอดคลอ้งและตอบสนองต่อนโยบายและความตอ้งการของระบบการศึกษาไทย ซ่ึง
ในหลกัธรรมาภิบาล ถา้เอาไปใชใ้นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์เฉพาะตนเองหรือของ
พวกพอ้งตรงน้ีตอ้งรับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาลหรือ กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ งบประมาณทุกบาทท่ี
โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการไดม้า ตอ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะคอรัปชัน่ไม่ได ้ตรงน้ีเป็น
หลกัธรรมาภิบาลท่ีส าคญั 
 2. กระบวนการบริหารจึงจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และได้ประสิทธิผล 
(Effectiveness)  
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 3. ทุกขั้นตอนตอ้งโปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) เร่ืองความมี
เหตุผลมาจากเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ซ่ึง มี 3 เร่ืองใหญ่ๆ คือ 
  3.1 ทางสายกลาง (Moderation) หรือมชัฌิมาปฏิปทา 
  3.2 ท าอะไรตอ้งมีเหตุผล (Reasonableness) 
  3.3 มีภูมิคุม้ภยั (Self Immunity) 
 4. ตอ้งมีระบบรับผดิชอบต่อการบริหารการศึกษา (Accountability) ตอ้งสร้างระบบให้มีคน
รับผดิชอบ ครูใหญ่ หวัหนา้หมวด ผูอ้  านวยการเขต เลขาธิการของแท่งต่างๆ ตอ้งรับผิดชอบถา้สร้าง
ตรงน้ี เช่ือวา่จะมีระบบธรรมาภิบาล และสามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว17 

การน า หลกัธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความ 
ส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รทุกประเภท ทุกระดบัไม่วา่จะเป็นองคก์รธุรกิจ องค์กรทางการศึกษา
หรือองค์กรทางสังคมต่างๆ ทั้งน้ีเพราะ ธรรมาภิบาล เป็นการบริหารจดัการท่ีดี เป็นการบริหาร
จดัการท่ีสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งมวล 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมากมายและรวดเร็ว วฒันธรรม 
ประชาธิปไตย อุปถมัภ์ ทุนนิยมและอภิสิทธ์ิ จึงยงัคงอยู่และรุนแรงข้ึน อีกทั้งเพราะขาดมาตรการ
ทางจริยธรรม ความจ าเป็นตอ้งมียทุธศาสตร์และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมหลายประการ จึงหลีกเล่ียงไม่ได้18  

ดงันั้น หน่วยงาน การบริหารจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัท่ีส าคญัยิ่งในสังคม จ าเป็น 
ตอ้งไดรั้บการปฏิรูปท่ีดีกว่าเดิม การน าธรรมาภิบาล มาใช้ในการด าเนินการเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ผูบ้ริหารทุกระดบัจ าเป็นตอ้งตระหนกัในเร่ืองน้ี 

ในระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นตอ้งน า ธรรมาภิบาล มาใชใ้นการบริหารจดั
การศึกษา เน่ืองจากมีความเคล่ือนไวหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

ประการ 1 รัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้กบัหน่วยราชการทัว่ไปภาครัฐและหน่วยงานในก ากบัรัฐ โดยมี
เป้าหมายหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. จดัส่วนราชการใหม่โดยการบูรณาการภารกิจเพื่อก าหนดแผนการบริหารให้ได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                                                        
 17เกษม  วฒันชัย, ธรรมาภิบาล...บทบาทส าคัญของกรรมการสถานศึกษา, รายงานการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 41. 
 18ธีระ รุญเจ ริญ,  ธรรมาภิบาลในถานศึกษา ,  รายงานการปฏิ รูปการศึกษาไทย ,
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546), หนา้ 45. 
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 2. พฒันาการจดัองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการต่อไป 
 3. ก าหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท่ีท าให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีให้น าไปปฏิบติัใน
แนวทางเดียวกนัและเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีวดัและประเมินผลได ้สอดคลอ้งกบัมาตรา 3(1) แห่ง
พระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 254519 
 ประการท่ี 2 การน าการบริหารจดัการฐานโรงเรียน (School based management :SBM) 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จดัสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติ  คร้ังท่ี 3 เร่ือง 
การศึกษารูปแบบการกระจายอ านาจทางการศึกษา : การบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-based 
management : SBM) ท่ีโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในงานมีผูมี้ประสบการณ์ดา้น SBM มาให้การบรรยาย 
อาทิ ศาสตราจารย ์ดร.ไบรอนั เจ คาลด์เวล ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของประเทศไทยไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศดงักล่าว
วา่จะบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไดอ้ยา่งไรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเฉพาะส าน างานเลขาธิการสภาการศึกษาไดน้ ารูปแบบการบริหารของโรงเรียนมาเผยแพร่และ
ฝึกอบรมให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไป ซ่ึงหลกัการบริหารจดัการฐานโรงเรียน
สอดคลอ้งกบัหลกัการของ ธรรมาภิบาล เกือบทั้งหมด จึงเป็นการสอดคลอ้งกบัพระราชก าหนด วา่
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 ประการท่ี 3 ตามท่ีมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บญัญติัไวว้า่ กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
 ในท านองเดียวกนัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 35 บญัญติัไวว้า่ สถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคลเม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามวรรคหน่ึง ให้ความเป็นนิติบุคคล
ส้ินสุดลง ฉะนั้นในความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน การบริหารจดัการจะเป็นไปดว้ยดีมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้อาศยัหลกัการธรรมาภิบาล 
 
 

                                                        
 19ธีระ รุญเจริญ,  ธรรมาภิบาลในถานศึกษา ,   รายงานการปฏิรูปการศึกษาไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 10. 
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 2.1.5.1 การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา 
 การบริหารงานจะตอ้งเป็นรูปแบบใหม่ เพราะประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

โรงเรียนข้ึนอยู่กบัผูอ้  านวยการโรงเรียนซ่ึงเป็นผูน้ าการบริหารจดัการศึกษาโดยจ าเป็นตอ้งจดัหา
ทรัพยากรทางวิชาการ และข้อมูลสารสนเทศ จดัการก ากับติดตามและวดัและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ประสานและสร้างความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล 
ครอบครัวและองค์กรต่างๆ เพื่อทุกฝ่ายจะไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา20 อย่างไรก็ดีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมหลายอย่างเช่น มีคุณวุฒิด้านการบริหารจดัการศึกษา มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีองค์กรวิชาชีพรับรอง มีมาตรฐาน
วชิาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จของโรงเรียน คือ 
สถานศึกษาพฒันาวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมายและวิธีด าเนินการอยา่งชดัเจน สถานศึกษามี
ทีมงานท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย โดยผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าสูง ก ากบัดูแลใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ดา้นมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถและทักษะทั้งด้านหน้าท่ีและกระบวนการ พฒันาตนเองให้ทันสมยั พฒันา
ข่าวสารในสถานศึกษา มีกลไกการจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัส่ือสารได้
หลายทาง รวมทั้งประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร การใหเ้กียติและยกยอ่ครูเพื่อสร้างแรงจูงใจ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 

 การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จดีโดยมีเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี คือ ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม โดยการแสดงความโปร่งใสในการด าเนินการพร้อมท่ีจะรับการ
ตรวจสอบ มุ่งคุณภาพและประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นท่ีตั้งคิดวางแผนการบริหารแบบพึ่งตนเองเป็น
หลกั โดยอาศยัการท างานด้วยความรับผิดชอบสนบัสนุนให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งให้
อิสระในการด าเนินการ เน้นการบริหาร โดยองค์คณะบุคคลและคณะกรรมการจัดให้มีการ
สารสนเทศครบถว้น ท าการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมิน ตรวจสอบ เป็นระยะๆ21 

 

                                                        
 20 ชนิษฐภคั  สิหลกะ, การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการ ,  (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานขา้ราชการพลเรือน,  2538), หนา้ 26. 
 21 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล,
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 15. 
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 สรุปหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเป็นการ
บริหารท่ีเน้นรูปแบบการบริหารตามหลกั นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความ
รับผดิชอบและความคุม้ค่า ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย ตามแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลกับริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการ
พฒันาระบบการบริหารงานทัว่ไปให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 6 ประการดังกล่าว โดย
ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาเรียนรู้และสร้างยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จพร้อมกบับริหารปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลดี
ต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยา่งแทจ้ริง 

 2.1.5.2 การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 
   การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น โดยจะเนน้ท่ีการเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง มัน่คง ไม่ลม้ละลาย ไม่เส่ียงต่อความเสียหาย พนกังานมีความมัน่ใจในองคข์องตนการว่า
สามารถปฏิบติังานในองค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพื่อให้
องค์การมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากสังคม ปัจจุบนัการบริหารงานในภาครัฐไดรั้บ
ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเร่ืองของความโปร่งใสการด าเนินงาน ดงันั้นการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นหน่วยงานของรัฐ ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือศรัทธาวา่ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการบริหารงานของ
หน่วยงานในภาครัฐ ไดแ้ก่ 
   1. ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้
    ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การและผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการตดัสินใจ ซ่ึงหน้าท่ี
เก่ียวกับ การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเก่ียวกับการกระท า 
กิจกรรมหรือการตดัสินใจใดๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบท่ีกล่าวมา หมายถึง 
การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคและตรวจสอบได ้
โปร่งใสและด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย  
   2. ความโปร่งใส 
   ความโปร่งใส หมายถึง การตดัสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยูบ่นกฎระเบียบท่ี
ชดัเจน การด าเนินงานของรัฐบาลในดา้นนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณะชนสามารถรับทราบ และมี
ความมัน่ใจไดว้า่ การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลได้
ตามเป้าหมายของนโยบาย 
 
 
 



 28 

    3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
   การท่ีองคก์ารภาครัฐใชอ้  านาจหนา้ท่ีหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตวั
เหล่าน้ีถือเป็นการทุจริตและการประพฤติมิชอบทั้งต่อองคก์ารภาครัฐเองและองคก์ารในภาคเอกชน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและการท าใหเ้กิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบ
ราชการจะเป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามการฉ้อฉลและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   4. การสร้างการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามี
บทบาทในการตดัสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบติังานของสถาบนั การมี
ส่วนร่วมจะก่อใหเ้กิดกระบวนการตรวจสอบและเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการ
ของการด าเนินงานของรัฐไดเ้ป็นอยา่งดี 
   5. การมีกฎหมายท่ีเขม้แขง็ 
   ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยูบ่นกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบติั 
มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย มีกฎหมายท่ีเขม้แข็ง มีการระบุการลงโทษ
ชดัเจน และมีผลบงัคบัใชไ้ดจ้ะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาระบบการปกครอง เพื่อป้องกนัการละเมิดหรือฝ่า
ฝืน การมีระบบกฎหมายท่ีดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม 
   6. การตอบสนองท่ีทนัการ 
   ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทนัการต่อผูที้่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่าย ในเวลาท่ีทนัการเหมาะสม 

 7. ความเห็นชอบร่วมกนั 
   สังคมท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการประสานความตอ้งการท่ีแตกต่างใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม
และขององคก์ารเป็นหลกั  
   8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้ น ต้องการให้มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า  
   9. ความเสมอภาคและความเก่ียวขอ้ง 
   หลกัธรรมาภิบาลจะเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ารรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงกบัองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมหลกัท่ีจะช่วยสร้างความเติบโต
ใหก้บัหน่วยงาน 
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  สรุปได้ว่า การน าหลักธรรมาภิบาลประยุกต์ใช้ในการบริหารท าให้องค์การ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้ งยงัเป็นกลไกในการควบคุม ติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีภาคประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผูท่ี้
เก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบ จากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้น และจะเก่ียวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง 
 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ 
 2.2.1 ความหมายของงบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 Stoops and Johnson อา้งใน โสมภทัร  แกว้สุจริต ไดก้ล่าววา่ การบริหารงบประมาณ 
หมายถึง แผนงานการใช้เงินท่ีแสดงถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในระยะเวลาหน่ึงหรือตาม
วตัถุประสงค์และเป็นโครงการท่ีเป็นแนวทางของการเงินหรือ การจะได้เงินมาอย่างไรตามท่ี
ตอ้งการและจะจ่ายอย่างไรนัน่เอง งบประมาณท่ีมีการวางแผนอย่างดีควรจะยืดหยุ่นไดต้ามความ
ตอ้งการของสถานการณ์ในโรงเรียน22  
 ประพันธ์ สุริหาร ไดใ้ห้ความหมายค าว่า งบประมาณ คือ แผนการใช้การทรัพยากรการ
บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข ไม่วา่จะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือ
ธุรกิจเอกชนก็ตาม ยอ่มจะตอ้งประกอบดว้ยแผนการจดัหารายรับและแผนการใชจ่้ายตามหลกัสากล 
ส าหรับประเทศท่ีปกครองโดยระบบประชาธิปไตย งบประมาณจะมีผลบงัคบัใชก้็ต่อเม่ืองบประมาณ
ไดรั้บอนุมติัจากรัฐสภาแลว้เท่านั้น ตามหลกัการบริหารแผนใหม่ ถือว่างบประมาณเป็นมาตรการ
อนัส าคญัยิง่ในการวางแผน การประสานงาน การรายงานผลและการควบคุมการปฏิบติั กล่าวอีกนยั
หน่ึง นกับริหารสนใจในแง่ท่ีว่าท าอย่างไรงบประมาณจึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงาน
ไดผ้ลดีท่ีสุด23 
 อ านวย ทองโปร่ง และศิริพงศ์ เศาภายน ได้ให้ความหมายของ งบประมาณว่า หมายถึง 
แผนการปฏิบติังานของรัฐบาลท่ีแสดงในรูปตวัเงินท่ีเสนอต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 
กล่าวคือรัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมติัด าเนินการต่างๆ 

                                                        
 22โสมภทัร  แกว้สุจริต, การปฏิบัติและแนวคิดในการบริหารโรงเรียน (Practices and 
Trends in School Administration), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2543), หนา้ 180. 
 23ประพนัธ์  สุริหาร, ศัพท์ทางการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (ขอนแก่น : คลงันานาวิทยา, 
2542), หนา้ 23. 
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ตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายก าหนดไวว้า่ รัฐบาลจะตอ้งท าหรือเสนอ
งบประมาณอยา่งไร24 
 มณเฑียร น้อยบูดดี ไดใ้ห้ความหมายของงบประมาณไวว้่า หมายถึง แผนท่ีแสดงให้เห็น
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล อนัเป็นการประมาณการหรือคาดคะเน กิจกรรม โครงการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายและการใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ในระยะเวลาหน่ึง  
 การเงิน คือ งานท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินและการ
ตรวจสอบการเงินทุกประเภทของส่วนราชการตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 ส่วนงานบญัชี คือ การจดบนัทึกรายการเงินในบญัชีทะเบียนต่าง ๆ และเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งการเก็บรักษาสมุดบญัชี ทะเบียนเอกสารเก่ียวกบัการเงินทั้งหมด25 
 2.2.2 ความส าคัญของงบประมาณ 
 อ านวย ทองโปร่งและศิริพงศ์ เศาภายน ให้ความหมายว่า งบประมาณมีความส าคญัและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ดงัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ ทุกงานท่ีรัฐบาลประสงค์ด าเนินการจะจดัไวใ้น
งบประมาณ โดยให้มีการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกนัตามแผนงานท่ีวางไว ้เพื่อป้องกนัการร่ัวไหล
และการปฏิบติังานท่ีไม่จ  าเป็นของหน่วยงานลดลง 
 2. เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ การใชจ่้ายของรัฐบาล หากใชจ่้ายให้ดีและ
ถูกต้องจะสามารถพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
มหาศาล 
 3. เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดัให้มีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด 
 4. เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้ประชาชนท่ีเป็นธรรม โดยรัฐบาลจะจดัสรรเงิน 
งบประมาณไปสู่จุดท่ีช่วยยกฐานของประชาชนท่ียากจนใหมี้รายไดสู้งข้ึน 

                                                        
 24อ านวย  ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน,  หลักการบริหารงบประมาณและการเงิน
โรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพข์า้วฟ่าง,  2547), หนา้ 28. 
 25มณเฑียร นอ้ยบุดดี, “สภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั 
: มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี),  2549, 164 หนา้. 
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 5. เป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลงัของประเทศ โดย
รัฐบาลจดัสรรเงินงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
 6. เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์งานและผลงานท่ีรัฐบาลจะด าเนินการให้แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ เน่ืองจากงบประมาณเป็นท่ีรวมทั้ งหมดของงานและแผนงานท่ีรัฐบาลจะเป็นผู ้
ด าเนินการในแต่ละปี26 
 2.2.3 พฒันาการของระบบงบประมาณในประเทศไทย 
 ปี 2503 – 2524 ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Items) เป็นระบบท่ีเน้นการ
ควบคุมจากส่วนกลางอย่างเคร่งครัด โดยก าหนดรายการขออนุญาตให้ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินใน
พระราชบญัญติังบประมาณ เป็นหมวดรายจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าใชส้อย วสัดุ ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้างฯ 
 ปี 2525 – 2540 ระบบงบประมาณแบบแสดงแบบแผนงาน (Planning Programming 
Budgeting System: PPBS) เป็นระบบท่ีเน้นแผนงาน แต่เวลาใชจ้ริงยงัควบคุมค่อนขา้งเคร่งครัด 
โดยก าหนดรายการขออนุญาตใชจ่้ายเงินแผน่ดินในพระราชบญัญติังบประมาณเป็น แผนงาน 
 ปี 2540 – 2543 ระบบแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting 
System: PBBS) เป็นระบบท่ีเนน้ผลส าเร็จของผลผลิต ผลลพัธ์และมีการวดัประเมินผลการด าเนินงาน 
(Performance Measures) ท่ีชดัเจน มีการก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
 ปี 2544 เป็นต้นไป ระบบแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance Based Budgeting System : SPBBS) เป็นระบบท่ีตอ้งค านึงถึงความส าเร็จของงานตาม
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 
 ความรับผดิชอบจากการใชง้บประมาณ แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 
 1. รัฐบาลรับผดิชอบความส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Delivery Target) หรือ
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 
 2. กระทรวงรับผดิชอบความส าเร็จของเป้าหมายการใหบ้ริการ (Service Delivery Target) 
 3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบความส าเร็จผลผลิต (Outputs) 
 4. โรงเรียนรับผิดชอบในความส าเร็จของการด าเนินงานตามด้านผลผลิต (Outputs) ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

                                                        
 26อ านวย  ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน,  หลักการบริหารงบประมาณและการเงิน
โรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
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 2.2.4 แนวคิดและขอบข่ายภาระกจิการบริหารงบประมาณ  
 กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการ
บริหารจดัการ มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน บริหารให้มีการจดัการผลประโยชน์ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
รวมทั้งให้มีจดัหารายไดจ้ากการบริการมีใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
 ส าหรับขอบข่ายภารกิจการบริหารงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดงาน ดงัน้ี 
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
 2. การจดัสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบญัชี 
 7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย์27 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541  
 1. ลกัษณะของงบประมาณ 
  1.1 เงินรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้จดัท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และใหมี้งบประมาณรายจ่ายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดว้ย 
  1.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  1.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจดัท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดโ้ดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
  1.4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจจะเป็นตั้ง
จ่ายเงินช่วยเหลือระหวา่งกนัได ้
  1.5 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 
รายจ่าย งบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
 

                                                        
 27กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546), หนา้ 15. 
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  1.6 รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลกัษณะคือ 
   1. รายจ่ายประจ า ประกอบดว้ย 
    ก. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
    ข. หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
    ค. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
    ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
       จ. หมวดเงินอุดหนุน 
       ฉ. หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
   2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
ก่อสร้าง 
  1.7 ประมาณการรายรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยรายไดท่ี้จ าแนก
เป็นหมวดรายจ่าย ดงัน้ี 
  1. หมวดภาษีอากร 
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต 
  3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
  4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์
  5. หมวดเงินอุดหนุน 

6. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 
2. วธีิการจดัท างบประมาณ 

 เม่ือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดพ้ิจารณาอนุมติัให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณรวบรวม และจดัท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกคร้ังหน่ึง เพื่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน ภายใน 15 สิงหาคม 
 3. การโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
  3.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของคณะผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท า
ให ้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหอ้  านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 
  3.3 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้
เป็นอ านาจอนุมติัของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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  3.4 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมติัสภาทอ้งถ่ิน 
  3.5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย เม่ือได้รับอนุมติัจากผูมี้อ  านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ แลว้แจง้ประกาศให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวนั ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหแ้จง้แก่นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 

4. การควบคุมงบประมาณ 
  4.1 ใหค้ณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีงบประมาณผูรั้บผดิชอบร่วมกนั ในการ
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบติัตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ค าสั่ง 
ระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งหรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลงัเป็นผู ้
ช่วยเหลือ และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
  1. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
  2. ควบคุมบญัชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน และหน้ี 

3. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผกูผนั 
  การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนท่ี
จ่ายจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตามท่ีระบุไวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเง่ือนไข ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณา
ด าเนินการตามท่ีระบุไว ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี ส าหรับแบบและ
วธีิการจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูผนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
  เงินท่ีได้รับในลกัษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแห่งทรัพยสิ์น และ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อบูรณะทรัพยสิ์น หรือให้ไดท้รัพยสิ์นคืนมา ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พิจารณาด าเนินการตมระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี 
  เ งินรายรับท่ีเป็นสถานพยาบาล สถานการศึกษาหรือสถานอ่ืนใดบริการ
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น าเงินไปจ่ายได้แต่
เฉพาะรายตามท่ีระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวเ้ท่านั้น 
  4.2 เม่ือส้ินปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายยงัเหลืออยู ่และไดมี้การเบิกตดั
ปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปีไวแ้ล้ว ในกรณีน้ีให้เบิกจ่ายไดโ้ดยอาศยังบประมาณรายจ่ายฉบบัเดิม
ต่อไปไดอี้กภายในระยะเวลาท่ีขอเบิกตดัปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปีไว ้
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  4.3 การก่อหน้ีผกูผนังบประมาณรายจ่ายเกินกวา่หน่ึงปีงบประมาณ จะกระท าได้
ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และมีรายไดต้ามงบประมาณแลว้จึงจะจ่ายได ้

5. การายงาน 
 5.1 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ

เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีไดรั้บอนุมติัให้ประกาศใช้แลว้ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอเพื่อทราบ 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5.2 เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศงานการรับ
จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณงบประมาณท่ีส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
ไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในก าหนด 30 
วนัตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด แลว้ส่งส าเนารายงานการรับ – จ่าย ดงักล่าวให้ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ภายในระยะเวลา 15 วนั หลงัจากนั้น แลว้ใหจ้งัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ28 
 2.2.5 แนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกจิการบริหารงบประมาณในโรงเรียน 
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
  1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
   1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์การศึกษาของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาได้แก่ เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
   1.1.2 ศึกษาขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
ทุกระดบั ไดแ้ก่ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ขอ้ตกลงการจดัท า
ผลผลิต (Service Delivery Agreement: SDA) ขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานของเขตพื้นท่ีและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงท่ีสถานศึกษาท ากบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1.1.3 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัการจดัและการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และตามความตอ้งการของสถานศึกษา 

                                                        
 28กระทรวงมหาดไทย, วธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541,  
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 2541), หนา้ 13. 
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   1.1.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามขอ้ตกลงท่ีลงนาม
กบัเขตพื้นท่ีการศึกษาดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทุน ซ่ึงตอ้งค านวณตน้ทุนผลผลิตของ
องคก์รและผลผลิต งาน / โครงการ 
   1.1.5 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ขอ้สรุปเพื่อใช้ใน
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1.6 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณชน
รับทราบ 
  1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
  ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วน
ร่วมด าเนินการดงัน้ี 
   1.2.1 ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงาน
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
   1.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจดั
การศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
   1.2.3 ก าหนดวิสัยทศัน(Vision) พนัธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์
(Corporate Objective) ของสถานศึกษา 
   1.2.4 ก าหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา  
   1.2.5 ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช้ีว ัด
ความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) โดยจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 
   1.2.6 ก าหนดเป้าประสงค์ระยะปานกลางของผลผลิตเชิงปริมาณ คุณภาพ
และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกบัผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   1.2.7 จดัท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรม
หลกั 
      1.2.8 จดัใหรั้บฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
   1.2.9 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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 1.3 การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
 แนวทางการปฏิบติั  
  1.3.1 จดัท ารายละเอียดของแผนงบประมาณ แผนงาน งานและโครงการให้มีความ
เช่ือมโยงกบัผลผลิตและผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกบัวิเคราะห์และการ
จดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน งานโครงการ เม่ือเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้นโยบายของแผนพฒันา
มาตรฐานการศึกษา หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจดัตั้งงบประมาณต่างๆ ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โดยยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการ
จดัการผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  
  1.3.2 จดัท ากรอบงบประมาณ รายการจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term 
Framework: MTEF) โดยวเิคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผล
การด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิต ท่ีตอ้งการในการ
ด าเนินการใน 3 ปีขา้งหนา้พร้อมกบัปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลกัให้สอดคลอ้งกบั
ประมาณรายไดข้องสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
  1.3.3 จดัท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งเชิงนโยบาย 
  1.3.4 จดัท าร่างข้อต าลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบติังาน) ของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งท ากบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเม่ือไดรั้บงบประมาณโดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 สรุป นโยบายทางการศึกษา หมายถึง แผนการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และตามความตอ้งการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดและบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบติัการโครงการ/ งานต่างๆ ตลอดจน
การใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดี
ข้ึนต่อผูเ้รียน  
 2. การจดัสรรงบประมาณ 
  2.1 การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
  แนวทางการปฏิบติั  
   2.1.1 จดัท าขอ้บญัญติัการบริหารงบประมาณประจ าปีเสนอต่อกองคลงั 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ี
การศึกษาเม่ือไดรั้บงบประมาณ 
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   2.1.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจง้ผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา แจง้ให้สถานศึกษาทราบในเร่ืองกรอบนโยบาย 
แผนพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและวธีิการจดัสรรงบประมาณ 
   2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการจดัสรรท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้ต่อสถานศึกษาตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ี
ไดจ้ากแผนการระดมทรัพยากร 
   2.1.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตอ้งการด าเนินการตามมาตรฐาน
โครงสร้าง สายงานและตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจดัตามล าดบัความส าคญั
และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
   2.1.5 การปรับปรุงกรอบงานงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้
สอดคลอ้งกบักรอบวงเงินท่ีไดรั้บ 
   2.1.6 จดัท ารายละเอียดแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงาน
งานโครงการ ท่ีสอดคลอ้งวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บและวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดต้ามแผนระดม
ทรัพยากร 
   2.1.7 จดัท าร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
   2.1.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและร่างข้อตกลง
ผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาจดัสรรวงเงินและจดัท าขอ้ตกลงผลผลิตให้ทุก
หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 

 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
  แนวทางการปฏิบติั  

  2.2.1 จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน
รายเดือน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณแลว้สรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบ
บุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน และงบด าเนินการ(ตามนโยบายพิเศษ) 

  2.2.2 เสนอแผนการใชง้บประมาณตามวงเงินรวมเพื่อขออนุมติัเงินประจ า
งวดเป็นรายไตรมาสผ่านกองคลงั ส านกัปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและรวบรวมเสนอ
ต่อส านกังบประมาณ 
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  2.2.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีและอนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับ
งบประมาณ 

 2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
  การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด วา่ดว้ย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 
  สรุปไดว้า่ การจดัสรรงบประมาณ หมายถึง การจดัแผนเพื่อจดัท าขอ้บญัญติัการ
บริหารงบประมาณประจ าปีเสนอต่อกองคลงั ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตาม
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจดัสรรเพื่อน าเสนอแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ และร่างขอ้ตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา จดัสรร
วงเงินและจดัท าขอ้ตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตามแผนปฏิบติั
การประจ าปีงบประมาณ ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน 
  3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งิน 
  แนวทางการปฏิบติั  
   3.1.1 จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
แผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
   3.1.2 ผลผลิตของสถานศึกษาตอ้งให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
   3.1.3 จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียง
ส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
   3.1.4 ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
   3.1.5 จดัท าขอ้สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอขอ้
ปัญหาท่ีอาจ ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทัน
สถานการณ์ 
   3.1.6 รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   3.1.7 สรุปข้อมูลและจดัรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ และผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อกองคลงั ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ 
   3.2 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
  แนวทางการปฏิบติั  
   3.2.1 ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จและตัวช้ีวดั (Key Performance 
Indicators: KPI’s) ของสถานศึกษา 
   3.2.2 จดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามขอ้ตกลงในการ
ใหบ้ริการผลผลิตของสถานศึกษา 
   3.2.3 สร้างเคร่ืองมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ี
ก าหนดไวต้ามขอ้ตกลงการใหบ้ริการผลผลิตของสถานศึกษา 
   3.2.4  จัดประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ของ
สถานศึกษาและจดัท ารายงานประจ าปี 
   3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
  สรุปได้ว่า ข้อมูลและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณเพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อกองคลงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อการ
ประเมินผล ตามผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาและจดัท ารายงาน
ประจ าปีต่อไป 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  4.1 การจดัการทรัพยากร 
  แนวทางการปฏิบติั  
   4.1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบรายการสินทรัพยข์องสถานศึกษาเพื่อใชท้รัพยากรร่วมกนั 
   4.1.2 วางแผนระบบการใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกบัคณะ
บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอชน 
   4.1.3 สนบัสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกนัใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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  4.2 การระดมทรัพยากร 
  แนวทางการปฏิบติั  
   4.2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบ
ประมาณการระยะปานกลางและแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้วงเงินเพิ่มเติมจาก
ประมาณการรายไดง้บประมาณไว ้เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมเป็นไปตามความเร่งด่วน 
ช่วงเวลา 
   4.2.2 ส ารวจขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษา
ตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการข้ึนพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษาโดย
ตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกพร้อมกบัใหมี้การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   4.2.3 ศึกษา วเิคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคลและหน่วยงานองคก์รทอ้งถ่ิน
ท่ีมีศกัยภาพให้การสนับสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรม 
   4.2.4 จดัท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดย
ก าหนดวธีิการ แหล่งการสนบัสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงานและผูรั้บผดิชอบ 
   4.2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและระดมทุนการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
   4.2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชต้ามแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีตอ้งใช้
ในวงเงินเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวา่ดว้ยเงินนอกงบประมาณทั้ง
ตามวตัถุประสงคแ์ละไม่ก าหนดวตัถุประสงค ์
  4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
  แนวทางการปฏิบติั  
   4.3.1 วเิคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัหารายได ้และ
สินทรัพยใ์นส่วนท่ีจะน ามาซ่ึงรายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจดัท าทะเบียนขอ้มูล 
   4.3.2 จดัท าแนวปฏิบติัหรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจดัหารายได้และ
บริหารรายไดแ้ละผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาซ่ึงไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4.3.3 จดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์จดัท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและ
เบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
  แนวทางการปฏิบติั  
   4.4.1 ส ารวจประเภทกองทุน จดัท าขอ้มูลยอดวงเงินและหลกัเกณฑข์อง
กองทุน 
   4.4.2 ส ารวจความตอ้งการขอทูนของนกัเรียนและคดัเลือกเสนอให้กูย้ืม
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
   4.4.3 ประสานการกูย้มืกบัหน่วยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4.4.4 สร้างความตระหนกัแก่ผูกู้ย้มื 
   4.4.5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
  4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
   4.5.1 จดัระบบสวสัดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามกฎหมายทั้งการจดัหาและการใชส้วสัดิการเพื่อการศึกษา 
   4.5.2 วางระเบียบการใชเ้งินสวสัดิการ 
   4.5.3 ด าเนินการจดัสวสัดิการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
   4.5.4 ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
  สรุปไดว้า่ จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินทั้งเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ และแผนการ
ใช้งบประมาณรายไตรมาสผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส จดัท าแผนการก ากบัตรวจสอบติดตามและป้องกนั
ความเส่ียงและด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของ
สถานศึกษา พร้อมทั้ งเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้
สถานศึกษาเร่งแกปั้ญหาไดท้นัสถานการณ์ 
 5. การบริหารการเงิน 
 การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การกนัเงินไว้
เบิกเหล่ือมปี ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการ
บริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อใหป้ระโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและ
ให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตวัโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้
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ไดผ้ลผลิตผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการให้บริการและเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ29  
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีงานดา้นงบประมาณไว ้ คือ การจดัตั้งและ
รับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนดท่ี
ออกตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติั ฯลฯ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหา
รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ ท่ีก าหนด30 
 ถวลิ มาตรเหลีย่ม ใหค้วามหมายไวว้า่ งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินท่ีประกอบไปดว้ย 
2 ส่วน คือ การประมาณการ ค่าใชจ่้าย กบั การประมาณการรายรับ ส าหรับงบประมาณของโรงเรียน
เป็นเงินท่ีจดัใหต้ามแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียนนัน่เอง ซ่ึงรัฐจะจดัสรรให้ตามแผนปฏิบติัการ
ท่ีฝ่ายนโยบายไดอ้นุมติัใหด้ าเนินการได้31 

พนิดา ทีตี้ กล่าวว่า การบริหารการเงินเป็นการบริหารการเงินภายในหน่วยงานท่ีสามารถ 
ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้ก่ียวกบัการเงิน ไดแ้ก่ การรับการเบิกจ่ายเงิน การท าบญัชีรายรับ
รายจ่าย การจดัหาซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ตลอดจนการก ากบัติดตาม นิเทศงานและการตรวจสอบ เก่ียวกบั
การเงินและงานเก่ียวกบัการจดัท า งบประมาณประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การเบิกจ่ายเงิน 2) การ
รับเงิน เก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลงั 3) การเบิกจ่ายงบประมาณบางประเภท 4) การก าหนดเกณฑ์
การจดัตั้งและจดัสรรงบประมาณ32  

                                                        
 29จตุมงคล โสณกุล, “ธรรมรัฐภาคราชการกบัความรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 
2548, 194 หนา้. 
 30กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งค์การับส่งสินคา้และพสุัดภณัฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 
หนา้ 25. 
 31ถวลิ มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารจัดการ School – 
Based Management: SBM, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรมการพิมพ,์ 2544), หนา้ 12. 
 32พนิดา  ทีต้ี, “ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการการกระจายอ านาจการ
บริหารการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั:  มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2544, 142 หนา้. 
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เพ็ญศรี ภู่อุทัย กล่าววา่ งบประมาณหมายถึงแผนการด าเนินงานทัว่ไป ท่ีแสดงถึงการจดัหา 
การใช้ทรัพยากรในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดและเป็นแผนงานส าหรับอนาคต ท่ีแสดงในเชิงตวัเลข 
ผลต่างของตวัเลขท่ีเกิดข้ึนตอ้งวเิคราะห์และช้ีแจงเหตุผล33  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ จรินทร์ เทศวานิช ไดใ้ห้ความหมายงบประมาณโรงเรียนว่า 
หมายถึง แผนการเงินของโรงเรียนท่ีจดัท าข้ึนโดยการก าหนดรายรับรายจ่ายของงาน โครงการต่างๆ 
ท่ีจะด าเนินการเพื่อใหก้ารจดัทรัพยากรเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ งบประมาณโรงเรียนประกอบดว้ย 
รายรับจากงบประมาณแผน่ดิน รายรับจากเงินนอกงบประมาณแผน่ดินและเงินบริจาค ทางดา้นรายจ่าย
แบ่งตามหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชัว่คราว ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุนและรายจ่ายอ่ืน34 
 สรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการบริหารจดัการการเงินของหน่วยงาน โดย
การจดัหา ใชจ่้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนงานท่ีก าหนดและบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
แผนปฏิบติัการ โครงการ งานต่างๆ ตลอดจนการใชท้รัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและมีการก ากบัติดตาม นิเทศงาน การ
ตรวจสอบ รายงาน เก่ียวกบังานการเงิน  
 6. การบริหารบญัชี 
  6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
  แนวทางการปฏิบติั  
   6.1.1 ตั้งยอดบญัชีระหวา่งปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดบญัชีภายหลงัการ
ปิดบญัชีงบประมาณปีก่อนและการตั้งยอดก่อนปิดบญัชีงบประมาณปีก่อน 
   6.1.2 จดัท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณ โอนปิด
บญัชีเงินนอกงบประมาณเขา้บญัชีทุนและบญัชีเงินรับฝากและเงินประกนั ตั้งยอดบญัชีสินทรัพยท่ี์
เป็นบญัชีวสัดุหรือ บญัชีสินคา้คงเหลือ และบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจดัท าใบส าคญัการ
ลงบญัชีทัว่ไปโดยใชจ้  านวนเงินตามรายการหลงัการปรับปรุง 

                                                        
 33เพ็ญศรี  ภู่อุทยั, งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมก าไรส าหรับผู้บริหารและ             
นัก ลงทุน, (เชียงใหม ่: โกลบอลวชิัน่จ  ากดั, 2540), หนา้ 16. 
 34เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และ จรินทร์ เทศวานิช, หลักการบริหารงบประมาณและการเงิน
โรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพข์า้วฟ่าง, 2547), หนา้ 12. 
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   6.1.3 บนัทึกเปิดบญัชีคงคา้ง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบนัทึก
รายการดา้นเดบิตในบญัชีแยกประเภท (สินทรัพยแ์ละค่าใช้จ่าย) และบนัทึกรายการดา้นเครดิตใน
บญัชีแยกประเภท (หน้ีสิน ทุน รายได)้ 
   6.1.4 บนัทึกบญัชีประจ าวนั ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับ
รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ การรับเงินรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ เงินทดรองจ่ายเงิน
มดัจ า การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซ้ือวสัดุหรือสินคา้คงเหลือ
และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การจ่ายเงินให้
หน่วยงานท่ีปฏิบติัตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผดิทางละเมิด 
   6.1.5 สรุปรายการบนัทึกบญัชีทุกวนัท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงิน
ผา่นไปบญัชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงั ส าหรับรายการอ่ืนและรายการใน
สมุดรายวนั ทัว่ไปใหผ้า่นรายการเขา้บญัชีแยกประเภท ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
   6.1.6 ปรับปรุง บญัชี เม่ือส้ินปีงบประมาณโดยปรับรายการบญัชีรายไดจ้าก
งบประมาณ คา้งรับ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย/รับท่ีไดรั้บล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้/รายไดค้า้งรับ วสัดุหรือ
สินคา้ท่ีใชไ้ประหวา่งงวดบญัชี ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
   6.1.7 ปิดบญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบนัทึกบญัชีรายไดสู้งกว่า (ต ่ากว่า) 
ค่าใชจ่้ายใน งวดบญัชีและปิดรายการรายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายงวดบญัชี เขา้บญัชีรายไดสู้ง (ต ่า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แลว้ให้โอนบญัชีรายไดแ้ผ่นดินน าส่งคลงั เขา้บญัชีรายไดแ้ผ่นดิน หากมียอด
คงเหลือใหโ้อนเขา้บญัชีรายไดแ้ผน่ดินรอน าส่งคลงั 
   6.1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตาม
รายงานคงเหลือประจ าวนั และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตรวจจนตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชี
แยกประเภททัว่ไปและการตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชียอ่ยและทะเบียน 
  6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  แนวทางการปฏิบติั  
   6.2.1 จดัท ารายงานประจ าเดือนเพื่อส่งหน่วยงานตน้สังกดัส านกังานตรวจ
เงินแผน่ดิน และกรมบญัชีกลางภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป โดยจดัเสนอรายงานรายไดแ้ผน่ดิน 
รายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรายงานเงินประจ างวด 
   6.2.2 จดัท ารายงานประจ าปี โดยจดัท างบแสดงฐานะการเงิน จดัท างบ
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจดัท าโดยวธีิตรง จดัท าหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและจดัส่งรายงานประจ าปีใหก้องคลงั ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและ
จดัส่งส านกังานตรวจเงินแผน่ดินและกรมบญัชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
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  6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 
  แนวทางการปฏิบติั 
  จดัท าและจดัหาแบบพิมพข้ึ์นใชเ้องเวน้แต่เป็นแบบพิมพก์ลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานตน้สังกดัหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
  สรุป การจดัท าบญัชีการเงิน คือการจดัท าแผ่นกระดาษโดยปรับปรุงบญัชีเงิน
งบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบญัชีทุนและจดัท าบัญชีเงินรับฝากและเงิน
ประกนับนัทึกบญัชีประจ าวนั การรับเงินรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณ
ใหย้มืจ่าย การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซ้ือวสัดุหรือสินคา้คงเหลือ การเงินทดรองจ่าย เงินมดั
จ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การจ่ายเงินให้
หน่วยงานท่ีปฏิบติัตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิดสรุปรายการบนัทึก
บญัชีทุกวนัประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงั ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนปรับปรุงบญัชี 
เม่ือส้ินปีงบประมาณ ปิดบญัชีรายได้และค่าใช้จ่าย หากมียอดเงินคงเหลือให้โอนเขา้บญัชีรายได้
แผน่ดินรอน าส่งคลงั 
 7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
  7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
  แนวทางการปฏิบติั 
   7.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนส ารวจวสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
อาคารและส่ิงก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชง้าน 
   7.1.2 จ  าหน่าย บริจาคหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ี
หมดสภาพหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
   7.1.3 จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นท่ีเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ให้เป็นปัจจุบนั ทั้งท่ีซ้ือ
หรือจดัหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียงัไม่ได้
บนัทึกคุมไวโ้ดยบนัทึกทะเบียนคุมราคา วนัเวลาท่ีไดรั้บสินทรัพย ์
   7.1.4 จดทะเบียนเป็นท่ีราชพสัดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างใน
กรณีท่ียงัไม่ด าเนินการและท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้ประสานกบัส านกังานธนารักษจ์งัหวดัเพื่อด าเนินการให้
เป็นปัจจุบนัและใหจ้ดัท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั 
   7.1.5 จดัท าระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ระเบียบการใช้
ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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  7.2 การจดัหาพสัดุ 
  แนวทางการปฏิบติั 
   7.2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจดัท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ีตอ้งใชพ้สัดุท่ียงัไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพยสิ์นและเป็นไปตาม
เกณฑค์วามขาดท่ีก าหนดมาตรฐานกลาง 
   7.2.2 จดัท าแผนระยะปานกลางและจดัหาพสัดุทั้งในส่วนท่ีสถานศึกษา
จดัหาเองและท่ีร่วมมือกบัสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจดัหา 
  7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 
  แนวทางการปฏิบติั 
   7.3.1 จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของวสัดุ 
ครุภณัฑแ์ละ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐาน 
   7.3.2 ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ
ในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
   7.3.3จัดซ้ือจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด  เกณฑ ์
คุณลกัษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะการพิจารณาของโดย
คณะกรรมการจดัท าสัญญาและเม่ือตรวจรับงานให้มองเร่ืองแก่เจา้หน้าท่ีการเงิน วางฎีกาเบิกเงินเพื่อ
จ่ายแก่ผูข้าย/ผูจ้า้ง 
  7.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
  แนวทางการปฏิบติั 
   7.4.1 จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   7.4.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น 
   7.4.3 ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
   7.4.4 ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลงัการใช้
งาน ส าหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้ งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท า
จ าหน่ายหรือขอร้ือถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 สรุปไดว้า่ จดัท าระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ระเบียบการใชท้รัพยสิ์นท่ีเกิด
จากการจดัหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
วเิคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจดัท ากรอบรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางให้เป็นไปตามเกณฑ์
ความขาดท่ีก าหนดมาตรฐานกลาง การก าหนดรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ และ
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ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐานจดัซ้ือจดัจ้าง วางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผูข้าย/ผูจ้ ้างจดัท า
ทะเบียนคุมทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั จะตอ้งก าหนดระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นให้
มีผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพสัดุประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
 

2.3 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
2.3.1 ทฤษฎกีารบริหาร 

    Henri Fayol (1841-1925) เป็นบิดาของทฤษฎีการจดัการการปฏิบติัการ (Operational 
management theory) หรือบางทางก็ถือกนัวา่เป็นบิดาของการบริหารจดัการสมยัใหม่เขาเช่ือวา่การ
บริหารนั้นเป็นเร่ืองของทกัษะ และเขาสนใจท่ีจะศึกษาองค์การโดยรวมและมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมการ
จดัการ (Managerial activities) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหา้อยา่งคือ 
     1. การวางแผน (Planning) 
     2. การจดัองคก์าร(Organizing) 
  3. การบงัคบับญัชา หรือการสั่งการ (Commanding)  
 4. การประสานงาน (Coordinating) 
 5. การควบคุม (Controlling) 
    นอกจากนั้นการท่ี องัริ ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นนกัอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศสมีประสบการณ์
ดา้นการบริหารองคก์ารของรัฐขนาดใหญ่จึงไดน้ าเสนอหลกัการท่ีเขาเรียกวา่ หลกัการจดัการ 14 ประการ 
(Fayol's Fourteen Principles of Management) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
    1. การจดัแบ่งงาน (Division of work) หลกั การก็คือการท าให้คนจ านวนมากท่ีตอ้งมา
ท างานร่วมกนั ได้มีการจดัแบ่งหน้าท่ีตามความสามารถ หรือความเช่ียวชาญพิเศษของแต่ละคน 
เพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    2. การมีอ านาจหนา้ท่ี (Authority) ผู ้จดัการตอ้งสามารถออกค าสั่งไดส้อดคลอ้งกบัอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ค  าสั่งท่ีออกไปนั้นมีความถูกตอ้งและเกิดความรับผิดชอบควบคู่กนั
ไป เม่ือใดท่ีมีการใชอ้  านาจหนา้ท่ี เม่ือนั้นความรับผดิชอบก็จะตอ้งติดตามไปดว้ย 
    3. ความมีวินัย (Discipline) ผู ้ใต้บงัคบับญัชา หรือพนักงานต้องเช่ือฟัง และเคารพ
กฎเกณฑข์ององคก์าร การท่ีคนจะมีวนิยัท่ีดีนั้นเกิดจากความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจ
ท่ีชดัเจนระหว่างฝ่ายจดัการและคนท างานทั้งน้ีเม่ือมีการท าผิดกฎระเบียบขององค์การก็จะมีผลท าให้
ไดรั้บโทษ 
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    4. เอกภาพของสายบงัคบับญัชา (Unity of command) พนกังาน หรือลูกจา้งทุกคนจะไดรั้บ
ค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว สายบงัคบับญัชาจะมีลกัษณะเป็นทอดๆไป แต่ละคนจะรู้ว่า
ใครคือเจา้นายของตน 
    5. เอกภาพในทิศทาง (Unity of direction) แต่ละคนในกลุ่มกิจกรรมขององค์การจะมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั รับแผนเดียว และจากหวัหนา้เดียว 
    6. ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะตอ้งเหนือผลประโยชน์ส่วนตน (Subordination of 
Individual Interests to the General Interests) คนท่ีเขา้มาท างานในองคก์ารนั้นจะตอ้งยอมรับว่า
ผลประโยชน์ขององคก์ารจะตอ้งมาเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
    7. มีระบบค่าตอบแทนท่ียุติธรรม (Remuneration) คน ท างานแมจ้ะตอ้งเห็นผลประโยชน์
ขององค์การเหนือผลประโยชน์ส่วนตน แต่องค์การก็จะต้องท าหน้าท่ีจดัระบบค่าตอบแทนให้
เหมาะสมแก่ความสามารถและ เป็นไปอยา่งยติุธรรม 
    8. ระบบการรวมศูนย ์(Centralization) การรวมศูนยห์มายถึงระดบัของการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะมีส่วนในการ ตดัสินใจอย่างไร การจะกระจายอ านาจหรือรวมอ านาจเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสม ประเด็นจะอยู่ท่ี ว่าท าอย่างไรจึงจะรวมศูนยไ์ดใ้นแต่ละกรณี แนวคิดน้ีมองเห็นความจ าเป็น
ขององคก์ารท่ีตอ้งมีศูนยร์วมอ านาจ 
    9. สายบงัคบับญัชา (Scalar chain) หมาย ถึงสายบงัคบับญัชาจากระดบัสูงลงมาสู่ระดบัต ่าสุด 
สายการส่ือสารติดต่อก็จะเป็นไปตามน้ี คือจะเป็นไปตามระดบัขั้น อยา่งไรก็ตาม ถา้สายการบงัคบั
บญัชาก่อใหเ้กิดการเสียเวลาล่าชา้ ก็ใหมี้การขา้มขั้นตอนได ้และทั้งน้ีตอ้งเป็นขอ้ตกลงระหวา่งส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    10. ความเป็นระบบระเบียบ (Order) หมาย ความถึง คนก็ดี หรือวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลายก็ดี จะอยู่
ในท่ีอนัเหมาะสมในเวลาอนัเหมาะสม ความเป็นระบบระเบียบน้ีในส่วนหน่ึงหมายความวา่ถา้เกิด
การเปล่ียนแปลง เช่นคนป่วย ลางานก็สามารถมีคนทดแทนได ้เพราะมีความเป็นระบบท าใหรู้้งานกนั 
    11. ความเท่าเทียมกนั (Equity) ในท่ีน้ีผูเ้ป็นหวัหนา้จะตอ้งมีการตอบสนองต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งมีเมตตาและยติุธรรม การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารจะเป็นไปดว้ยหลกัการ มิใช่จะท าอะไรไดต้ามใจ 
    12. ความมัน่คง และสามญัฐานะของบุคลากร (Stability of tenure of personnel) ทั้ง น้ีโดย
มองวา่ การท่ีมีคนเปล่ียนงานบ่อยๆนั้นจะท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควรวางแผนงาน
ใหส้ามารถมีการทดแทนก าลงัคนกนัได ้เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 
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    13. การริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ท่ีจะท างานออกมาไดใ้นระดบัท่ีสูง 
     14. วิญญาณแห่งหมู่คณะ (Esprit de corps) การสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน มี
ความราบร่ืน และความเป็นปึกแผน่ในองคก์ร35 
 Max Weber : ทฤษฎกีารจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic Management) 
  แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนกัสังคมวิทยา ชาวเยอรมนั ไดน้ าเสนอแนวคิดการจดั
องคก์าร ท่ีเรียกวา่ bureaucracy เขา เห็นวา่เป็นลกัษณะองคก์ารท่ีเป็นอุดมคติท่ีองคก์ารทั้งหลายควร
จะเป็น หากไดรั้บการพฒันาในระดบัท่ีเหมาะสม โดยสรุปแลว้แนวคิดการจดัองคก์รของเวบ็เบอร์มี 
6 ประการมีดงัน้ี คือ 
 1. องค์การ ตอ้งมีการจดัแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้แต่ละส่วนงานไดมี้โอกาสท างานใน
ส่วนท่ีง่ายพอและมีการก าหนดงานนั้นๆใหช้ดัเจนและไม่สับสน (Division of labor) 
 2. องคก์ารนั้นตอ้งมีสายบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น ( Authority Hierarchy) โดยส านกังานหรือ
ต าแหน่งต่างๆ ถูกจดัให้เป็นล าดบัชั้น โดยส านกังานและต าแหน่งงานท่ีอยู่ใตห้น่วยงานหรือต าแหน่ง
งานนั้นจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลในระดบัสูงข้ึนไป 
   3. ระบบการคดัเลือกคนนั้นตอ้งกระท าอยา่งเป็นทางการ (Formal Selection) ทุก คนท่ีเขา้
ร่วมในหน่วยงานนั้นจะถูกคดัเลือกมาตามความสามารถและคุณสมบติัซ่ึง แสดงให้เห็นไดด้ว้ยการ
ฝึกอบรม การศึกษาท่ีไดรั้บ และการจดัให้มีระบบการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกอยา่งเป็นทางการ 
    4. องค์การตอ้งมีระเบียบและกฎเกณฑ์ (Formal Rules and Regulations) ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถ
ประกนัความเป็นเอกภาพในการด าเนินการและการก ากบัการท างานของพนกังาน ผูท้  าหนา้ท่ีดา้น
การจดัการจึงตอ้งมีกฎเกณฑเ์อาไวเ้พื่อเป็นการก ากบัพฤติกรรมของทั้งสองฝ่าย 
    5. ความไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั (Impersonality) ความจริงค าวา่ impersonality หมาย ถึงการ
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นการส่วนตวั ไม่มีการถือเอาสายสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นใหญ่ ไม่มีการให้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ถา้จะท าอะไรก็ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ไดมี้การก าหนดเอาไว ้
     6. การแยกระบบการท างานออกเป็นสายอาชีพ (Career Orientation) โดย ฝ่ายบริหารเองก็
ไม่ใช่เจา้ขององคก์ารแต่เป็นนกับริหารหรือนกัจดัการท่ีเขา้สู่ต าแหน่งตามความสามารถของตนโดย

                                                        
 

35ธนนัชยั  รัตนไตรแกว้,  “การประเมินการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
จงัหวดันครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค)์, 2549, 163 หนา้. 
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แยกความผกูพนัและความเป็นเจา้ของออกจากกนัคนท างานแต่ละระดบัก็ไดรั้บอตัราค่าตอบแทน 
อยา่งเป็นระบบ มีเล่ือนขั้น และการเติบโตภายในหน่วยงานไดต้ามล าดบั 
  Luther Gulick : การบริหารองคก์รสมยัใหม่ มีค  ายอ่วา่ POSDCORB (CO คือค าเดียวกนั) 
เป็นผูคิ้ดรูปแบบการบริหารจดัการโดยมีกิจกรรม 7 ประการและมีการน ารูปแบบการบริหารจดัการ
ของ Luther Gulick ไปใชใ้นการบริหารองคก์รสมยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง แนวความคิดมุมมองทั้ง 7 ดา้น
น ามาใชน้ั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารจดัการของ Henri Fayol , Frederick W.Taylor และ Max 
Weberโดย Luther Gulick ให้ความส าคญัของการควบคุม การสั่งการการประสานงานจะตอ้งสร้าง
ขอบข่ายการควบคุม (Span of control)ให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆประกอบ เช่น
จ านวนคนท่ีเป็นหัวหน้า จ านวนคนท่ีเป็นลูกน้องความสามารถ เฉพาะตวัของหัวหน้า ลกัษณะเฉพาะ
ของงานท่ีท าและเสถียรภาพขององค์การ อีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึง ถึงในการบริหารจดัการองค์กรคือ
เอกภาพการควบคุม (unity of command) องคก์ารท่ีดีตอ้งสามารถสร้างโครงสร้างอ านาจภายในองคก์าร
ในลกัษณะท่ีมีหวัหนา้ฝ่ายบริหารควบคุมและประสานงานต่างๆ แต่เพียงผูเ้ดียว 
    องคก์าร เกิดข้ึนมา เพราะมนุษยท่ี์มาอยูร่่วมกนัไดช่้วยกนัแบ่งงานกนัท าตามความช านาญ
พิเศษของแต่ ละคนซ่ึงเป็นการประหยดัเวลาและแรงงานในการท างานอยา่งยิ่ง เม่ือสังคมขยายตวัข้ึน
ลกัษณะการแบ่งงานกนัท าจะสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนจนใน ท่ีสุดจ าเป็นตอ้งสร้างกลไกหรือโครงสร้าง
บางประการเพื่อผกูโยงประสานหน่วยงาน แต่ละหน่วย (Work unit) เขา้ดว้ยกนั ดงันั้นหวัใจทฤษฎี
เก่ียวกบัองคก์ารจึงเป็นเร่ืองของความพยายามจดัโครงสร้าง การประสานงานระหวา่งหน่วยท างาน
ยอ่ยใหมี้ประสิทธิภาพ 
     หลกั ในการประสานงานหน่วยท างานย่อยมีอยูส่องวิธีท่ีตอ้งใช้ควบคู่กนัไป คือ วิธีแรกเรียน
ว่า การประสานงานโดยการสร้างกลไกในความควบคุมภายในองค์การ หมายถึงการจดัตั้งโครงสร้าง
อ านาจ (Structure of authority) ซ่ึงประกอบดว้ยสายการบงัคบับญัชาระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้งเป็น
ล าดบัชั้นเช่ือมโยงจากยอดถึงฐานของโครงสร้างอ านาจ โดยให้คนในแต่ละขั้นของโครงสร้างดงักล่าว
แบ่งงานกนัท าเป็นหน่วยงาน วธีิท่ีสอง เรียกวา่ การประสานงานโดยการผกูมดัทางใจ ท าให้คนท่ีมา
ร่วมกนัท างานมีพลงัจิตตั้งใจประกอบการงานเต็มความสามารถและท า ด้วยความกระตือรือร้น 
บรรยากาศในการท างานดงักล่าวจะสร้างข้ึนมาไดต้อ้งอาศยัความสามารถของผูน้ า (leadership) 
กิจกรรม 7 ประการมีดงัน้ี 
     P คือการวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององคก์ารวา่ควรท างานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคอ์ะไร และจะด าเนินการอยา่งไร 
     O คือการจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจดัตั้งโครงสร้างอ านาจอยา่งเป็นทางการ
ภายในองคก์ารเพื่อประสานงานหน่วยท างานยอ่ยต่าง ๆ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
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     D คือการสั่งการ (Directing) หมาย ถึง การท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีตอ้งตดัสินใจอยู่
ตลอดเวลาโดยพยายามน าเอา การตดัสินใจดงักล่าวมาเปล่ียนเป็นค าสั่งและค าแนะน านอกจากน้ี ยงั
หมายถึงการท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าขององคก์าร 
     S คือการบรรจุ (Staffing) หมายถึง หนา้ท่ีดา้นบริหารงานบุคคลเพื่อฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและ
จดัเตรียมบรรยากาศในการท างานท่ีดีไว ้
     CO คือการประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หนา้ท่ีส าคญัต่าง ๆ ในการประสานส่วน
ต่างๆ ของงานให้เขา้ดว้ยกนัอยา่งดี  
     R คือการรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในองคก์ารให้
ทุกฝ่ายทราบ ทั้งน้ีอาจใชว้ธีิการต่าง ๆ เช่น การวจิยัและการตรวจสอบ 
     B คือการงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวของกบังบประมาณในรูป
ของการวางแผนและการควบคุมดา้นการเงินการบญัชี36 
    2.3.2 แนวคิดการบริหาร 
 แนวคิดการบริหาร มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดของ การบริหารไวห้ลายทศันะด้วยกัน
ผูว้จิยัไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 
    พรหมเมศว์ ค าผาบ ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การบริหารคือ กระบวนการท่ีใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ 
ท่ีจะท าใหง้านต่างๆ ลุล่วงหรือส าเร็จโดยใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ยวิธีการด าเนินการ 
ตามกระบวนการบริหารซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งอาศยัทั้งอ านาจและหน้าท่ีภาวะผูน้ าทกัษะและความรู้ทางการ
บริหารมาด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล37 
     ศิริยา โถแก้ว ให้ความหมายไวว้่า การบริหารหมายถึง การร่วมมือกนัท างานดว้ยวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีไดร่้วมกนัตั้งเอาไวโ้ดยอาศยัทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากร 
เงิน วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการจดัการท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์ร

                                                        
36ธนนัชยั  รัตนไตรแกว้,  “การประเมินการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน

จงัหวดันครสวรรค”์, อา้งแลว้, 163 หนา้. 
 37พรหมเมศว ์ ค  าผาบ, “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, 199 หนา้. 
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ต่างๆ มีความส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจะตอ้งน ามาใช ้โดยท่ี
ผูบ้ริหารขององคก์รเป็นผูแ้สดงความเป็นมืออาชีพ38  

เฉลมิ เทีย่งสงค์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่การบริหารหมายถึง กิจกรรมการท างานซ่ึงมีลกัษณะ
ส าคญั 4 ประการ คือ  

 1. เป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 2. กลุ่มบุคคลร่วมมือกนัท ากิจกรรม 
 3. ท  ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 4. ท  ากิจกรรมโดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม39 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ 

ท่ีผูบ้ริหารใชท้กัษะการบริหารท่ีใชศ้าสตร์และศิลป์มาประกอบการบริหารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวโ้ดยความร่วมมือตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือร่วมใจกนัโดยอาศยัความรู้และทฤษฎี เพื่อให้
งานด าเนินไปสู่เป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีปัจจยัต่างๆ คือ คน 
เงิน วสัดุและวธีิการจดัการท่ีดี40 
   ณรงค์ฤทธ์ิ เช่ือมาก, พระเฉลย สารัง และพระสุวรรณชัย เชาว์ช่ืน ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
การบริหารหมายถึง การใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รด าเนิน
ไปไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ41 

                                                        
 38ศิริยา โถแกว้ , “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา  
จงัหวดัสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชบุรี), 2549, 169 หนา้. 
 39เฉลิม เท่ียงสงค์,  “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2549, 132 หนา้. 
 40ทกัษิณา  เหลืองทวผีล, “การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2551, 130 หนา้. 
 41ณรงคฤ์ทธ์ิ  เช่ือมาก, พระเฉลย สารัง และ พระสุวรรณชยั เชาวช่ื์น,  “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ      
เขต 1”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร), 2551,  188 หนา้. 
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    วินัย สุขสาร กล่าวว่า การบริหารหมายถึงการกระท าท่ีตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ด าเนินงานตั้งแต่สองคนข้ึนไปให้ส าเร็จ ทั้งท่ีตนเองเป็นคนกระท า และคนอ่ืนเป็นคนกระท าโดย
อาศยัปัจจยัต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม42 

 บังอร จันกรม ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบริหารหมายถึงกระบวนการใชศ้าสตร์และศิลป์ของ
ผูบ้ริหารในการร่วมมือและพฒันาการท างานของบุคคลในองค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น 
ท างานอยา่งเต็มความสามารถ มีระบบและน ามาซ่ึงความส าเร็จลุล่วงในการปฏิบติังาน การยอมรับ
จากบุคคลภายนอกและองคก์ร อนัน าไปสู่การพฒันาองคก์รท่ีย ัง่ยนื43   

  ประจวบ จะเรียมพนัธ์ กล่าววา่การบริหารหมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่หรือคาดวา่จะ
มีไม่วา่จะเป็นคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการจดัองคก์ารให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ44  

  สุนันทา เงินแจ่ม กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ร่วมกนัท ากิจกรรมตั้งแต่สองคนข้ึนไป จนท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใชท้รัพยากรและปัจจยัต่างๆ อยา่งเหมาะสม45  

 

                                                        
 42วินยั  สุขสาร, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นธรรมมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2551, 158 หนา้. 
 43บงัอร  จนักรม,  “การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2552, 154 หนา้. 
 44ประจวบ  จะเรียมพนัธ์, “การศึกษาระดบัการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น     
เขต 2”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2553, 106 
หนา้. 
 45สุนนัทา  เงินแจ่ม, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร), 2553, 118 หนา้. 
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 ดงันั้นสรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การร่วมกลุ่มกนัท างานท่ีมีตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเป็น
กระบวนการท างานท่ีใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
และเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุม้ค่า และสามารถเป็นท่ียอมรับจากองคก์รอ่ืน
ต่อไป 

2.3.3 การบริหารการศึกษา  
 จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงการท ากิจกรรมร่วมกนัโดย

ผูบ้ริหารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด46 

 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าววา่การบริหารการศึกษา หมายถึง งานของหวัหนา้หรือผูน้ าท่ีจะตอ้ง
กระท าเพื่อใหก้ลุ่มต่างๆ ท่ีมีคนหมู่มากมาอยูร่่วมกนัและร่วมกนัท างาน เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว้
จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิผล หรือหมายถึงการท างานให้เสร็จลงได้โดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  าให้
เสร็จ47 

เฉลิม เที่ยงสงค์ ไดก้ล่าวไวว้่าการบริหารการศึกษา หมายถึง การร่วมมือกนัของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ด าเนินการจดักิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชน ประชาชนและ
สมาชิกของสังคมใหเ้จริญกา้งหนา้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม48 

วินัย สุขสาร ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง เป็นการด าเนินการเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ยการ
ด าเนินการทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีทางการบริหาร49 

 

                                                        
 46จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพบุ์ค๊พอ้ย, 2545), หนา้ 11. 
 47ธงชัย สันติวงศ์ , การบริหารสู่ศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร: ประชุมช่าง, 2546),  
หนา้ 18. 
 48เฉลิม  เท่ียงสงค์, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, อา้งแลว้, 132 หนา้. 
 49วินัย  สุขสาร, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นธรรมมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”, อา้งแลว้, 158 หนา้. 
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 อริศรา ขาวพล กล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือ ความพยายามในการด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาเยาวชนและบุคคลในสังคมให้เจริญงอกงามใน 
ทุกๆ ดา้น รวมทั้งใหมี้คุณธรรมและความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม50 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัการศึกษา เป็นงานของหัวหน้าหรือผูน้ าท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อให้กลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีคนหมู่มากมาอยูร่่วมกนัและร่วมกนัท างาน เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวจ้นส าเร็จผลโดยได้
ประสิทธิผล 
 2.3.4 การบริหารการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    ปรัชญาทางการบริหาร 
    จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวไวว้่าในการบริหารใดๆ ผูบ้ริหารมกัจะด าเนินการไปตาม
แนวคิด ความเช่ือ หรือยึดหลกัการและทฤษฎีต่างๆ หรือตามนโยบายท่ีก าหนดข้ึนจากปรัชญาทาง 
การบริหาร เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ปรัชญาทางการบริหารยอ่มมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาไปตามยคุสมยัโดยสรุปแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ51 
    1. ปรัชญาการบริหารท่ีเน้นกิจกรรมเป็นหลกัแนวคิดน้ีถือว่าการบริหาร ข้ึนอยู่กบัระบบ
ค าสั่ง ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติัใหค้  าสั่งนั้นเกิดประสิทธิภาพและงานประสบความส าเร็จผูบ้ริหารจึง
เป็นผูมี้อ  านาจเหนือคนอ่ืนและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การ การด าเนินงานทุกอย่างจึง
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารแต่เพียงผูเ้ดียว 
     2. ปรัชญาการบริหารท่ีเนน้ผลงานขั้นสุดทา้ยเป็นส าคญั เป็นปรัชญาการบริหารแนวใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีเปิดกวา้ง เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนัมากข้ึนโดยค านึงถึงสภาพท่ี
แทจ้ริงและแนวโนม้ท่ีควรเป็นตลอดจนหลกัการและแนวคิดใหม่ๆและความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตปรัชญาการบริหารแนวใหม่น้ีจึงค่อยๆ ลดอ านาจการตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
แต่เพียงผูเ้ดียวมาเป็นการบริหารท่ีเนน้ความตอ้งการของผลงานขั้นสุดทา้ยเป็นส าคญัโดยเนน้ความ
ร่วมมือของผูร่้วมงานการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

                                                        
 50อริศรา ขาวพล, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2552, 161 หนา้. 
 51จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , อา้งแล้ว, หน้า   
25-26. 
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     2.3.5 รูปแบบของการบริหาร 
    โลกยคุข่าวสารขอ้มูลปัจจยัส าคญัของการบริหารคือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT สภาพ
โลกาภิวตัน์กลายเป็นเง่ือนไขกดดนัให้องคก์ารตอ้งปรับตวั ส่ิงท่ีทา้ทายท่ีเกิดข้ึนในดา้นการบริหาร
คือ การบริหารการเปล่ียนแผลงภาระหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งท าคือการยกเคร่ืององคก์ารเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการท างานความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การจึงข้ึนอยูก่บัการปรับตวัให้ทนั
กบัการเปล่ียนแปลงไม่เวน้แมแ้ต่องคก์ารทางการศึกษาจึงท าให้เกิดการปฏิรูป การศึกษาการปรับระบบ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการน าไปสู่การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาดงัน้ี52  
    1. มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั 

2. มีการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ
ประเภทการศึกษา 

4. มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาและการ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
    5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
    6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน  
ภารกิจและความมุ่งหมายในการจดัการศึกษา 
    เป้าหมายส าคญัของการศึกษาคือ การสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมระหวา่งปัจเจกบุคคลบน
พื้นฐานของค่านิยมร่วม ถึงแมว้่าวิธีการให้การศึกษาจะแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละสังคม
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวฒันธรรมและค่านิยม การศึกษาจึงเป็นไปเพื่อการพฒันามนุษย์
ใหพ้ร้อมท่ีจะควบคุมและการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้มีความเจริญ
งอกงาม พระราชบญัญติัการศึกษาหางชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ก าหนดความมุ่งหมาย
ของการศึกษาในมาตรา 7วา่ กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง 
การปกครองในระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ 
รู้จกัรักษา ผลประโยชน์ของส่วนรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา

                                                        
 52กระทรวงศึกษาธิการ , การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(ก รุ ง เทพมหานคร  :  โรงพิมพ์อ งค์ก ารค้าและพัส ดุภัณฑ์  ร .ส .พ . ) , 2 546 , หน้ า  6-7. 
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ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้ท่ีเป็นสากลตลอดจนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นการด าเนินการวางแผนการจดัระบบงานในโรงเรียนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกัสามารถบริหาร
โรงเรียน และพฒันาเยาวชนให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา นอกจากการบริหารและการจดัการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนแลว้รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการ
บริการภาครัฐมากข้ึน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าวทางส านกันายกรัฐมนตรีจึงอกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ข้ึน
เพือ่ใหทุ้กกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบติั53 
 2.3.6 อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล  
 ธรรมาภิบาล คือการบริหารงานยุคใหม่ท่ีเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ 
การประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรมอนัเป็นกลไกส าคญัในการสร้างระบบ 
การรบริหารจดัการท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว โดยยึดหลกัส าคญั
พื้นฐานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีท่ีมีหลกั 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความ
ตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ี การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ปัญหาของบา้นเมือง มี
ความความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบจากการกระท า ยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ยึดหลกัความซ่ือสัตย์
สุจริต ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมตดัสินใจ บริหาร
จดัการทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้ใช้อย่างประหยดั คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบและให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการด าเนินงาน 
รวมทั้งตรากฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหห้น่วยงานราชการน าหลกัธรรมาภิบาล มาใชใ้นการบริหารงานทุกหน่วยงาน นัน่คือการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของสถานศึกษาใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี มีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 งาน คือ 

                                                        
 53ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่ง
สินคา้และครุภณัฑ,์ 2547), หนา้ 1-3. 
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     1. การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการ
ไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั 
รวดเร็วสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ สามารถ
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุน
การพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยมีวตัถุประสงค ์
  1.1 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตวั รวดเร็ว และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
  1.2 เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐาน และมี
คุณภาพสอดคล้องกับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันา
ตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  1.3 เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจยั
เก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินโดยยึดผูเ้รียน
เป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  1.4 เพื่อให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ อย่างกวา้งขวาง มี
ขอบข่าย/ภารกิจ 
   1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
       3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
   6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
   7) การนิเทศการศึกษา 
   8) การแนะแนวการศึกษา 
   9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
   10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
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   11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 
   12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 2. การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษารวมทั้งจดัหารายไดม้าใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลใหเ้กิดคุณภาพ
ท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
 วตัถุประสงค ์
     1. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความคล่องตวัโปร่งใส ตรวจสอบได ้
     2. เพื่อใหเ้กิดผลผลิตผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงใหบ้ริการ 
     3. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่าย/ภารกิจ ดงัน้ี 
  3.1 การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
   1. การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
        2. การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 

  3. การวเิคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ 
     3.2 การจดัสรรงบประมาณ 
   1. การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
   2. การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 

  3. การโอนเงินงบประมาณ 
     3.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน        
   1. การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
       2. ประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
    4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
      4.1 การจดัการทรัพยากร  
      4.2 การระดมทรัพยากร 
      4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
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       4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
        4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
     5. การบริหารการเงิน 
       5.1 การเบิกเงินจากคลงั 
       5.2 การรับเงิน 
        5.3 การเก็บรักษาเงิน 
        5.4 การจ่ายเงิน 
        5.5 การน าส่งเงิน 
        5.6 การกกัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
 6. การบริหารบญัชี 
       6.1 การจดัท าบญัชีการรับ 
      6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
       6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 
     7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
       7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
      7.2 การจดัหาพสัดุ 
      7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือลกัษณะเฉพาะ และจดัซ้ือจดัจา้ง 
      7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
     3. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความคล่องตวัอิสระภายใตก้ฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ความสามารถมีขวญัก าลงัใจไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญัมีวตัถุประสงค ์คือ 
   3.1 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
  3.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติั
ภารกิจท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพโดย
ยดึมัน่ในระเบียบวนิยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานวชิาชีพ  
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      3.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผล ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ขอบข่าย/ภารกิจ  

 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
 4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
 5. การออกจากราชการ 

     4. การบริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการ
ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการศึกษาทุกรูปแบบ
มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการ
วดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีวตัถุประสงคคื์อ 
      4.1 เพื่อใหบ้ริการสนบัสนุนส่งเสริมประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      4.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชนซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเจตคติท่ีดีเล่ือมใสศรัทธาและให้การสนบัสนุนการจดั
การศึกษา 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การด าเนินการธุรการ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4. การประสานและพฒันาเครือข่ายสถานศึกษา 

    5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 

   8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
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 9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
   10. การรับนกัเรียน 

11. การส่งเสริมและการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

  15. การส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล และสถาบนัสังคมอ่ืน 
16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ 
17. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

   18. งานบริหารสาธารณะ 
  19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืนๆ 

     โดยสรุป กระทรวงศึกษาธิการก าหนดขอบข่ายการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไวท้ั้ง 4 ดา้น เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเป็นแนวทางในการปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย ใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการรบริหารจดัการศึกษา มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้ประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วมี
คุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน โดยทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบผลผลิตท่ีเกิดจากการ
จดัการศึกษาตนให้เกิดความคุม้ค่า คุม้ทุน ประชาชนไดป้ระโยชน์สูงสุด ดงันั้นการก าหนดหลกัเกณฑ์
แลวิธีการบริหารจดัการท่ีดีในรูปแบบของกฎหมาย จึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง พึงมีความตระหนกัในหน้าท่ีโดยยึดหลกัการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลดงัท่ี
กล่าวมาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ต่อไป 
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 บริบท แนวคิด และนโยบายดา้นการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ น ามาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

1. ท่ีตั้ง ถนนองคก์ารฯ สาย 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย ์36000 โทร 044-512098 
ปัจจุบนั มีโรงเรียนในสังกดัท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจ านวน 26 โรงเรียนซ่ึงเป็นภาระหนกัเกินไปส าหรับ
การดูแลใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงโดยเฉพาะในเร่ืองงบประมาณและการบริหารจดัการของสถานศึกษารวม
ทั้งตวับุคลากรเองท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้ระเบียบของทอ้งถ่ิน โดยมีครูในสังกดัอยูเ่ดิม 750 คนและหลงั
รับการถ่ายโอนโรงเรียนเขา้มามีครูเพิ่มอีกกวา่ 350 อตัราท่ีผา่นมาหลงัรับครูบรรจุเขา้มาเพิ่มเพียง 2 ปี 
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ก็มีการขอยา้ยกลบัไปยงัภูมิล าเนาต่างจงัหวดัของตวัเองกนัมาก องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่  
  1.1 ฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ย นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ รองปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ นอกจากน้ียงัมีคณะท่ีปรึกษานายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 28 
คน เป็นคณะท างาน  
    1.2 ฝ่ายสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ประกอบดว้ย ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และคณะกรรมการประจ าสภา 36 คนเป็นคณะท างาน  
 2. นโยบาย ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันาธรรม นนัทนาการ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รายละเอียด ดงัน้ี 
  2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
  2.2 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
  2.3 สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติแก่
ประชาชน 
  2.4 พฒันาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน 
  2.5 สนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.6 ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างสุขภาพและการออกก าลงักายของประชาชน 
  2.7 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.8 จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างสรรคใ์หส้ังคมทอ้งถ่ิน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้54 

3. นโยบายดา้นการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2555 โดย
ก าหนดนโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

                                                        
      54อุทยั บุญประเสริฐ, แนวนโยบายและทศิทางการจัดการศึกษาส าหรับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ในทศวรรษหน้า, (ม.ป.ป. : ม.ป.ท., 2555), หนา้ 66. 
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  3.1 ส่งเสริม/ยกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดบั
อนุบาล มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ใหสู่้ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงข้ึน 
  3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.3 ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ให้มี
ความเขม้แขง็ และสามารถบริหารจดัการดว้ยตนเอง ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดย
พฒันาบุคลากร หลกัสูตร ส่ือการสอน เทคโนโลยทีางการศึกษาและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัท่ีโดดเด่นให้คงอยู่
สืบไป 
  3.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธ โดยให้เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาหลกัศาสนา 
และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน 
  3.6 ส่งเสริมสินคา้ OTOP เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล 

4. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
    4.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม และการกีฬา 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั 
   2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน โดยพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา หลกัสูตรการศึกษา คุณภาพผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา 
   3. สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   4. พฒันาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน 
      5. จัดหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์สังคม
ทอ้งถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      6. ส่งเสริมสนบัสนุนการกีฬา นนัทนาการ และการออกก าลงักาย 
     7. ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
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     4.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต 
   1. ส่งเสริมอาชีพการลงทุนการสร้างงานสร้างรายไดร้วมทั้งส่งเสริมสินคา้ 
OTOP 

  2. การสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพพลานามยัของประชาชน 
  3. การรักษาความสงบเรียนร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  4. การป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั และป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
  5. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน 
  6. ส่งเสริมและสนบัสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และ
ประชาชนในสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

   7. การเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรค 
   8. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูติ้ดยา
เสพติด 

 4.3 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
   1. พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
   2. พฒันา ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวทิยาทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ใหมี้ศกัยภาพ มาตรฐานและความปลอดภยั 
   3. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและประชาชนสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียว 
   4. พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 

 4.4 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2. การแกไ้ขปัญหาการจดัการมลภาวะ การก าจดัขยะมูลฝอย 

 4.5 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 
   1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้อ้ือต่อการพฒันาในดา้นต่างๆ 
   2. การบริหารจดัการแหล่งน ้า 
   3. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์
   4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหค้วามรู้ การปลูกพืชพลงังานทดแทน การ
ผลิตและการใหพ้ืชพลงังานทดแทน 
 



 67 

 4.6 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  2. การบูรณาการการพฒันาร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
  3. ส่งเสริมและพฒันาการบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตส านึกในการ

ปฏิบติังานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 

  4. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างาน โดย
น าวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

  5. การพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ขององคก์ร 
  6. พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน บ้านพักอาศัยและระบบ

สาธารณูปโภค55 
 สรุป องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นขอบข่ายการบริหารจดัการศึกษาไว ้ทั้ง 5 ดา้น เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเป็น
แนวทางในการปฏิบติัได้ถูกต้อง ใช้หลักส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุน
การศึกษาทั้งในระดบัอนุบาล มธัยมศึกษา ใหสู่้ความเป็นเลิศและคุณภาพสูงข้ึน ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนบัสนุนสถานศึกษาใน
สังกดั ให้มีความเขม้แข็ง และสามารถบริหารจดัการดว้ยตนเอง ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน พฒันาบุคลากร หลกัสูตร ส่ือการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยยึดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อการพฒันา ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและพฒันาการบุคลากรให้มีทศันคติ
และจิตส านึกในการปฏิบติังานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์แลวิธีการบริหาร
จดัการท่ีดี ในการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย
และเจตนารมณ์ในการพฒันา ต่อไป 

 
 

                                                        
      55องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552-2556), 
(ม.ป.ป.: ม.ป.ท., 2552), หนา้ 66. 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการ
บริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมินั้น ผูว้ิจยัได้
ศึกษารวบรวมงานวิจยั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ดงัน้ี 
 2.5.1 งานวจัิยในประเทศ 
 สามารถ อินตามูล ไดศึ้กษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชห้ลกั
ธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง
ต่างกนัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทุกหลกั
ยกเวน้หลกัความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปกบั ตั้งแต่ 7 - 9 ปี มีการใชธ้รรมาภิบาลใน
การบริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนในหลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่า ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 7-9 ปี ลงมามีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในหลกันิติธรรม และหลกัความโปร่งใส56 
 วชัระพงษ์  ตลอดพงษ์ ศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ในภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีระดบัการปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ในระดบัมากในทุก
ดา้น เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดบัการศึกษาแต่ละวชิาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาต่างกนัพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบปัญหาการขาดแคลนครูกบัปัญหาใน
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และมีความตอ้งการใหมี้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาในลกัษณะท่ี

                                                        
 56สามารถ  อินดามูล, “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”,วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548, 164 หนา้. 
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เป็นเครือข่ายโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูจ้ดัท า รวมทั้งมีการบรรจุครูใหมี้ครบตามเกณฑ์และมีการพฒันา
ครูอยา่งต่อเน่ือง57 
 เฉลิมชัย สมท่า ไดศึ้กษา เร่ืองการบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูป้ฏิบติัสายการสอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยู่
ในระดบั “มาก” เรียงตามล าดบั คือ หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่า และหลกัความโปร่งใส58 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิกร นวโชติรส ได้
ศึกษาเร่ืองการบริหารดว้ยหลกั ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครขอนแก่นตามนโยบายคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ทั้งผู ้บริหารและครู
ผูส้นมีความพึงพอใจตรงกนัว่าทุกโรงเรียน สังกดัเทศบาลขอนแก่นไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากใน
ทุก ๆ องค์ประกอบ โดยภาพรวมพบว่า การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม หลกันิติ
ธรรม และหลกัความคุม้ค่า มีความพึงพอใจในการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ 
และองคป์ระกอบดา้นหลกัความโปร่งใสมีความพึงพอใจในการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด59 
 ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ ได้ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลกัธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองล าพูนพบว่า สภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผ่านมาระดบั
คุณภาพการมีความตระหนกัถึงความส าคญั จนถึงระดบัคุณภาพการท่ีมีความพยายาม ส่วนการใน
บริหารงานงบประมาณ มีการบริหารท่ีผา่นระดบัคุณภาพการมีความตระหนกัถึงความส าคญั ระดบั
คุณภาพการมีความส าคญั จนถึงระดบัคุณภาพบรรลุตามเกณฑ ์เม่ือพิจารณาการบริหารงานในแต่ละ

                                                        
 57วชัระพงษ ์ ตลอดพงษ,์ “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2548, 185 หนา้. 
 58เฉลิมชยั  สมท่า, “การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูป้ฏิบติัการสอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 176 หนา้. 
 59นิกร นวโชติรส, “การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
ข อนแ ก่ น ” ,  วิ ท ย า นิ พน ธ์ ป ริญญ า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต , ( บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2550, 124 หนา้.  
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ด้าน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีผ่านระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึง
ความส าคญัและระดบัการมีความพยายาม จนถึงระดบัคุณภาพบรรลุตามเกณฑ์60 
 สุวรรณ ทองค า ศึกษาวิจยัเร่ืองสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในระดบัมากเกือบทุกหลกั ยกเวน้หลกัคุณธรรมบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเกือบทุกคุณลกัษณะและสถานภาพส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
ระดบัมาก ยกเวน้ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่บริหาร 
งานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมากท่ีสุด ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวยัวุฒิไม่เกิน 50 ปี ส่วนใหญ่
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวยัวุฒิมากกวา่ 50 ปี ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากกวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การบริหารไม่เกิน 10 ปี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การบริหาร 11-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี ตามล าดบั 
และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด ารงต าแหน่งโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด ารงต าแหน่งในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
ตามล าดบั61 
 อคัรพงศ์ เทพนิ ศึกษาวจิยั เร่ืองความสัมพนัธ์ ระหวา่งการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
กบัประสิทธิผลการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 2 พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมีประสิทธิผลในการบริหารของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและประสิทธิผลในการบริหาร โดยรวมและรายดา้น
ไม่ต่างกนัและผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ

                                                        
 60ศิรินารถ  นนัทวฒันภิรมย,์ “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล อ าเภอ
เมืองล าพนู”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่),  2547, 
192 หนา้. 
 61สุวรรณ  ทองค า, “สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสิงห์บุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหมบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนั
ราชภฏัเทพสตรี), 2545, 166 หนา้. 



 71 

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกัคุณธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ส่วนดา้นหลกัการมีส่วนร่วมและดา้นหลกัความรับผิดชอบ ท่ีมีความคิดเห็นต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบั
ประสิทธิผลในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมมีความมีความสัมพนัธ์
กนัในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และต่างมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั .01 ส่วนในดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 2 จงัหวดัสกลนคร โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0162  

สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณในเขตพื้นท่ี
การศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา่ การจดัตั้งงบประมาณมีระบบการปฏิบติัตาม
ขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบว่า การก าหนดหลกัเกณฑ์ การจดัสรร
งบประมาณ มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก การปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี คือ การ
วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัตั้งงบประมาณ การ
จดัท าแผนกลยุทธ์ การจดัล าดบัความส าคญัของภารกิจ การพฒันาบุคลากรในการก าหนดตวัช้ีวดั 
ก าหนดผลผลิตการคิดตน้ทุนผลผลิต และการติดตามการอนุมติักรอบ งบประมาณ มีระบบการ
ปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี คือ การก าหนดหลกัเกณฑ์ การจดัสรรงบประมาณ การรวบรวมขอ้มูลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลตามความตอ้งการจ าเป็นการจดัสรรงบประมาณ 
การประมวลผลผลิต การจดัสรรงบประมาณ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การจดัสรรงบประมาณ 
การก ากบัติดตาม การจดัสรรงบประมาณ/การโอน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการประเมินผล
การจดัสรรงบประมาณ การบริหารการเงินและบญัชี มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี คือ การ
วิเคราะห์โครงสร้างทางบญัชี การประมวลปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหาร
การเงินและบญัชี การจดัท าแผนปฏิทินการใชง้บประมาณประจ าปี การพฒันาบุคลากรดา้นการเงิน
การคลงั การจดัระบบการบริหารการเงินและบญัชี การจดัท าเอกสารหลักฐานการควบคุมและการ
เบิกจ่าย การติดตามการบริหารการเงินและบญัชี และการจดัท ารายงานการบริหารการเงินและการ
บญัชี การจดัซ้ือ จดัจา้งและการพสัดุ มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี คือ การจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหา

                                                        
 62อคัรพงศ ์ เทพิน, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผล
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2548, 179 
หนา้. 
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และจา้งเหมา จดัท าทะเบียน พสัดุการติดตามกระบวนการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งการรายงานการพสัดุ
ประจ าปี การติดตามงบประมาณการตรวจสอบภายใน และการจดัเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มีระบบการปฏิบติัตามทุกขั้นตอน ดงัน้ี คือ การ
วางแผนการจดัหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา การจดัระดมทุนการศึกษาและทรัพยากร
ทางการศึกษา การด าเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจดัการ
หาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา การส่งเสริมและการประสานงานการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนักบัการตรวจสอบประเมินค่าใชจ่้ายและการรายงานผลการด าเนินการระดมทรัพยากร และ
การลงทุนทางการศึกษา63 
 สุมาลยั วถิาทานัง ไดศึ้กษาเร่ืองการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาน าร่อง สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า การ
จดัสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไดมี้การด าเนินงานทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ไดมี้การด าเนินงานศึกษาทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก แต่มีปัญหาใน 
ทางปฏิบติัอยู่บา้ง โดยเฉพาะความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังานยงัไม่ชดัเจนและมีภาระ
งานมากรวมถึงความล่าชา้ของงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน ผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรน าประเด็น
เหล่าน้ีไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงานยิง่ข้ึน64 

กฤษณพงศ์  สายวรณ์ ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ีการเงินมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อ านาจเจริญ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และผูบี้ริหารสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ีการเงินมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัจงัหวดัอ านาจเจริญโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั ส่วนในดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน
การเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .01 ระหว่างผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานน้อย

                                                        
 63สุทธิชยั  อิงคยะกุล, “การพฒันาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาของ
จังหวดัฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏ             
ราชนครินทร์), 2545, 126 หนา้. 
 64สุมาลยั  วถิาทานงั, “การด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาน าร่องสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี-
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัเทพสตรี), 2545, 247 หนา้. 



 73 

กวา่ 5 ปี กบัผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 5-10 ปี ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย
กวา่ 5 ปี กบัผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป และระหวา่งผูมี้ประสบการณ์
การปฏิบติังาน 5-10 ปี กบัผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0165 
 โสมภัทร แก้วสุจริต ศึกษาเร่ืองสภาพท่ีเป็นจริงและความคาดหวงัการบริหารงบประมาณ
ตามกระบวนการร้ือปรับระบบของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการศึกษาพบวา่ การบริหรงบประมาณตามกระบวนการร้ือระบบบริหารของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ตามสภาพความเป็นจริงอยู่ในระดบัมากและความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยรวม และรายดา้น ยกเวน้ดา้นการจดัหาอุปกรณ์ใหม่ตามสภาพความ
เป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงกบัความคาดหวงัในการบริหารงบประมาณตาม
กระบวนการร้ือปรับระบบของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยรวมและรายดา้น และสภาพท่ีเป็นจริง
กบัความคาดหวงัในการบริหารงบประมาณตามกระบวนการร้ือปรับระบบของสถานศึกษาระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานงบประมาณของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1ไม่มีความแตกต่างกนั66 
 มณเฑียน น้อยบุดดี ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา่ สภาพการบริหารงานงบประมาณใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน ผลการใช้เงินโดยภาพรวมพบว่าใน
โรงเรียนทั้งสามขนาดมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสภาพโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการปฏิบติัมากกว่า 
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส าหรับปัญหาการบริหารงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดย
ภาพรวมพบว่าในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียน
ขนาดกลางมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยเม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมี

                                                        
               65กฤษณพงศ ์ สายวรณ์, “การบริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2548, 183 หนา้. 
 66โสมภทัร แกว้สุจริต, “สภาพท่ีเป็นจริงและความคาดหวงัในการบริหารงบประมาณตาม 
กระบวนการร้ือปรับระบบของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีนครปฐม เขต 1”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี),  2548, 194 หนา้. 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีปัญหาการปฏิบติัมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง67 
 2.5.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 
 ส าหรับงานวจิยัในต่างประเทศ มีผูศึ้กษางานไวด้งัน้ี 
 Leanna Stiefel and Otherไดท้  าการศึกษาเร่ือง School Budgeting and School 
Performance :The Impact of New York City’s Performance Driven Budgeting Initiative โดยได้
ท าการศึกษาผลของการเร่ิมใช้ระบบ Performance Driven Budgeting (PDB) ท่ีมีต่อผลการศึกษา
ของนกัเรียนระดบัเกรดส่ีและเกรดห้า รวมทั้งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้จ่ายงบประมาณในโรงเรียน
ของรัฐ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการเร่ิมใชร้ะบบดงักล่าวตั้งแต่ในช่วงปี 1997-1998 
ทั้งน้ีระบบ PDB เป็นระบบการบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Budgeting) 
ผลการศึกษาคน้พบวา่ระบบบริหารงบประมาณแบบ PDB ดงักล่าวมีกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียน
ของนกัเรียนและท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชจ่้ายงบประมาณ ในสถานศึกษาอีกดว้ย68 
 Stuart Tooley และ James Guthrieไดศึ้กษาเร่ือง Budgeting in New Zealand Secondary 
School in a Changing Devolved Financial Management Environmentโดยศึกษาจุดมุ่งหมายและผล
ของการใชร้ะบบการบริหารการเงินแบบใหม่ New Zealand ท่ีเรียกวา่The New Public Financial 
Management (NPFM) ซ่ึงเป็นระบบการบริหารงบประมาณมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐานและเทคโนโลยี
ทางดา้นบญัชีและกระบวนการท่ีทนัสมยัเป็นอิสระมาใช ้โดยมีการเร่ิมน ามาใชบ้ริหารงานในระบบ
การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ นบัตั้งแต่มีการปฏิรูประบบการบริหารงานของรัฐในช่วงปี 1989 
ทั้งน้ีการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาในหน่วยงานดา้นการจดัการงบประมาณของโรงเรียนใหม่จ านวน4 แห่ง 
เป็นกรณีศึกษาและท าการเก็บขอ้มูลในช่วงปี 1997 ถึงปี 1999 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ระบบการท า
บญัชีและเทคโนโลยีในการบริหารดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเชิงการปกครองและก่อให้เกิดประโยชน์
ในเชิงของการน าเอาเทคโนโลยีไปใชป้ฏิบติัมากกวา่จะไดรั้บการยอมรับในเชิงเป็นบรรทดัฐานใน

                                                        
 67มณเฑียร  น้อยบุดดี, “สภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีอุดรธานี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2549, 142 หนา้. 
 68Leanna  Stiefel, Amy Ellen Schwartz, Carole Portas, and Dae Yeop Kim, “School 
Budgeting And School  Performance : The Impact of New  York City’s Performance Driven 
Budgeting : Research report”, (New York : Graduate of Public Servic New York  University), 
2001, 245 p. 
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3. การตรวจสอบ ติดตาม  และ รายงานผลการ
ใชเ้งิน 

4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อ
การศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารการบญัชี 
7. การบริหารพสัดุ และสินทรัพย ์

 

  
    

การบริหารจดัการโรงเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีปรากฏท าใหเ้กิดขอ้ค าถามเก่ียวกบัการปฏิรูประบบลบริหารตาม
แนวคิด New Public Management (NPM) วา่จะเกิดศกัยภาพและมีประโยชน์จริงหรือไม่69 
 

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องของ แบสและอโวลิโอ อ้างใน ประยุทธ            
ชูสอน70 เป็นกรอบและแนวคิดของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกั    
ธรรมาภิบาล กบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                        
 69Stuart Tooley and James Guthrie, “Budgeting in New Zealand Secondary School in a   
ChangingDevolved Financial Management Environment”, Journal of Accounting and 
Organizational Change,  3,1 (2007) : 4-28, 229 p. 
 70ประยุทธ ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 126 หนา้. 

ตัวแปร X 
 

ตัวแปร Y 
 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

3.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกรได้แก่ ผู ้อ  านวยการ รองผู ้อ  านวยการ หัวหน้างานผู ้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
งบประมาณ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปี
การศึกษา 2553จ านวน 192 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้างานผูท่ี้ปฏิบติังาน
เก่ียวขอ้งกบังบประมาณและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ปีการศึกษา 2553 ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) โดยใชต้ารางส าเร็จรูป
ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 132 คน จากนั้นท าการ
แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน จ านวน 4 
กลุ่มและหาขนาดตวัอย่างโดยเทียบสัดส่วน และท าการสุ่มตวัอย่าง (Sample sampling)โดยวิธีจบั
สลากจากรายช่ือผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหน้างานผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จ  านวน 26 
โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวน 132 คน ดงัตารางท่ี 3.1 

 
 



 77 

ตำรำงที ่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 

สถำนภำพ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 12 12 
2. รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 48 38 
3. หวัหนา้งานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณ 36 32 
4. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 96 50 

รวม 192 132 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
ลกัษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาพฒันาข้ึน

โดยอาศยักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
พิจารณาเคร่ืองมือท่ีมีผูว้ิจยัมาก่อน และค านึงถึงความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไว ้   
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าท่ี เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check 
List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  มีลกัษณะเป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถาม  5 ระดบั 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 5      หมายถึง      มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบั มากท่ีสุด 
 4      หมายถึง      มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบั มาก 
 3      หมายถึง      มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบั ปานกลาง 
 2      หมายถึง      มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบั นอ้ย 
 1      หมายถึง      มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียน 7 ดา้นของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีลกัษณะเป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนนตามมาตราส่วนการประมาณค่าของแบบสอบถาม 5 
ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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5      หมายถึง      มีการบริหารงบประมาณในระดบั มากท่ีสุด 
4      หมายถึง      มีการบริหารงบประมาณในระดบั มาก 
3      หมายถึง      มีการบริหารงบประมาณในระดบั ปานกลาง 
2      หมายถึง      มีการบริหารงบประมาณในระดบั นอ้ย 
1      หมายถึง      มีการบริหารงบประมาณในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างแบบสอบถามตามลกัษณะท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาแบบสอบถาม 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการท่ีถูกตอ้ง และตรวจสอบคุณภาพ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎี กฎระเบียบ แนวปฏิบติั ขอบข่ายการบริหาร
งบประมาณแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือและปรับปรุงแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบข่ายภารกิจการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดีหรือหลกัธรรมาภิบาล 6 หลกัและสอดคลอ้งกบัการบริหารงานงบประมาณ 7 ดา้น 
 3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความครอบคลุมและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหารวมทั้งความถูกตอ้งเหมาะสม
ดา้นการใชภ้าษาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
 4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item - Objective Congruence) 
หรือดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.80-1.00 ซ่ึงมี
ความถูกตอ้งเหมาะสมและสมบูรณ์ ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวม
เท่ากบั 0.91 แยกเป็นระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เท่ากบั 0.92 ส่วนระดบัการด าเนินการการ
บริหารงบประมาณ เท่ากบั 0.91 ซ่ึงค่า IOC ของรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สรุปได้ ว่าขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 
  6. ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ านวน 30 ชุด 
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7. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)1 ได้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.96-1.00 โดยเกณฑ์
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมี
ค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่ 3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม 

 

ระดับกำรบริหำรงบประมำณ ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

0.96 
1.00 
0.98 
0.98 
0.96 
1.00 
0.98 

ระดับกำรบริหำรตำมหลกัธรรมำภิบำล  
1. หลกันิติธรรม 
2. หลกัคุณธรรม 
3. หลกัความโปร่งใส 
4. หลกัความมีส่วนร่วม 
5. หลกัความรับผดิชอบ 
6. หลกัความคุม้ค่า 

0.98 
1.00 
0.98 
0.96 
1.00 
0.96 

รวม 0.98 
 

8. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
9. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไป 

                                                 

 1วาโร  เพง็สวสัด์ิ, กำรวจัิยในช้ันเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น), 2546, หนา้ 83. 
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ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีวดัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมา-  
ภิบาล และระดบัการด าเนินการการบริหารงบประมาณ ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงพฤติกรรมการบริหารในระดบั มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงพฤติกรรมการบริหารในระดบั มาก 
2. 51 – 3.50  หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงพฤติกรรมการบริหารในระดบั ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงพฤติกรรมการบริหารในระดบั นอ้ย 
1.00  – 1.50  หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์เชิงพฤติกรรมการบริหารในระดบั นอ้ยท่ีสุด2 
ส่วนการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
 1.00    หมายถึง มีความสัมพนัธ์สูงสุด 
 0.71 – 0.99   หมายถึง มีความสัมพนัธ์สูง 
 0.41 – 0.70   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
 0.21 – 0.40   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.20  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ต ่า3 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2556 ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน    
ถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 2. จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 132 ชุด 

                                                 
2กลัยา วานิชยบ์ญัชา, กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล, พิมพค์ร้ังท่ี 6,      

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), หนา้ 35.   
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 35. 
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 3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครู ท่ีปฏิบติังานในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และ
ใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 132 ชุด ไดรั้บคืน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 25 วนั 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 132 ชุด 

5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3. ทดสอบสมมติฐานการหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยการใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายขอ้มูล
ทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)4 

                                                 

 4กลัยา วานิชยบ์ญัชา, กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล, พิมพค์ร้ังท่ี 6,      
อา้งแลว้, หนา้ 35. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 6 ดา้น คือ ดา้นนิติธรรม ดา้นคุณธรรม ดา้นความ
โปร่งใส ดา้นความมีส่วนร่วม ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความคุม้ค่า และการบริหารงานงบประมาณใน 
7 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ การติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลรายงานผลการใช้เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย  ์ พร้อมทั้งการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ผูว้ิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูอ้  านวยการ       
รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้งานผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 132 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์
และสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ก าหนด

ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N   แทน จ านวนประชากร 
r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
X แทน ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
X1 แทน ดา้นหลกันิติธรรม 
X2 แทน ดา้นหลกัคุณธรรม 
X3 แทน ดา้นหลกัความโปร่งใส 
X4 แทน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
X5 แทน ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 
X6 แทน ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
Y แทน ระดบัการบริหารงานงบประมาณ 
Y1 แทน  ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
Y2 แทน ดา้นการจดัสรรงบประมาณ 
Y3 แทน ด้านการตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน ผลการใช้เงิน และผลการ

ด าเนินงาน 
Y4 แทน ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
Y5 แทน ดา้นการบริหารการเงิน 
Y6 แทน ดา้นการบริหารบญัชี 
Y7 แทน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

จ  านวน 132 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวนทั้งส้ิน 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของบุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
         1.1 ชาย 
         1.2 หญิง 

 
64 
68 

 
48.48 
51.52 

2. วุฒิการศึกษา 
         2.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
         2.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
         2.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
2 
94 
36 

 
1.52 

71.21 
27.27 

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 1-10 ปี 
3.2 11-20 ปี 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 

 
71 
40 
21 

 
53.78 
30.31 
15.91 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
4.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
4.2 รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
4.3 หวัหนา้งานงบประมาณ 
4.4 หวัหนา้กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 

 
12 
38 
32 
50 

 
9.09 
28.80 
24.24 
37.87 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 132 คน เม่ือจ าแนกตาม
เพศ พบวา่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.90) มากกวา่ เพศชาย (ร้อยละ 45.10) จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากท่ีสุด (ร้อยละ 71.21) รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 
27.27) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 1.52) จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ประสบการณ์
การท างานนอ้ยกวา่ 10 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 60.80) รองลงมา คือ ประสบการณ์การท างาน 10 – 20 ปี 
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(ร้อยละ 30.31) และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 19.60) และเม่ือจ าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบวา่ เป็นหวัหนา้กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ มากท่ีสุด (ร้อยละ 37.87) รองลงมาคือ รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน (ร้อยละ 28.80) หัวหน้างานงบประมาณ (ร้อยละ 24.24) และผูอ้  านวยการ
โรงเรียน (ร้อยละ 9.09) 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกับการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงบประมาณใน
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินการการบริหารงานงบประมาณของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 3) ผลการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดงัน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ โดยรวม ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ โดยรวม 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ดา้นหลกันิติธรรม 4.10 0.59 มาก 
2. ดา้นหลกัคุณธรรม 3.95 0.61 มาก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส 4.05 0.70 มาก 
4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 3.93 0.72 มาก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 4.08 0.75 มาก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า 3.96 0.62 มาก 

รวม 4.01 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยรวมมีระดบัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีขอ้สังเกตว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นหลกันิติ
ธรรม ( X = 4.10) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( X = 3.93)  

 4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกันิติธรรม 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกันิติธรรม มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกันิติธรรม 

 

ข้อที่ ด้านหลกันิติธรรม 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการ

บริหารวชิาการ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
4.00 0.82 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีแผนงบประมาณในการบริหารทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาว 

4.17 0.82 มาก 

3. โรงเรียนออกแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามกฎหมายและชดัเจน 

4.21 0.83 มาก 

4. ผูบ้ริหารบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั  เก่ียวกบัการ
บริหารงบประมาณเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและยติุธรรม 

4.17 0.76 มาก 

5. ผูบ้ริหารก าหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในโรงเรียน 
ด าเนินการโดยการกระจายอ านาจและยดืหยุน่ตามสภาพ 

4.12 0.86 มาก 

6. ผูบ้ริหารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอ่ืนอย่าง
เคร่งครัด 

4.09 0.78 มาก 

7. ผูบ้ริหารมีแผนการบริหารอตัราก าลงัอยา่งประสิทธิภาพ 4.01 0.82 มาก 
รวม 4.10 0.59 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นหลกันิติธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียน
ออกแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและชดัเจน ( X = 4.21) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการบริหารวิชาการ เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง ( X = 4.00) 
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 4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัคุณธรรม 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัคุณธรรมมีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัคุณธรรม 
 

ข้อที่ ด้านหลกัคุณธรรม 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผู้บริหารนิ เทศ ติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็น

กลัยาณมิตร 
3.89 0.90 มาก 

2. ผูบ้ริหารปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ร เจตนารมณ์ของกฎ  
ระเบียบ  แนวปฏิบติัของโรงเรียน 

3.97 0.78 มาก 

3. ผูบ้ริหารจดัแนวปฏิบติัท่ีเป็นวฒันธรรมองคก์รโดยมีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบุคลากร 

3.91 0.82 มาก 

4. ผู้บริหารมีระบบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ โดย
เรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัพร้อมเหตุผล 

3.99 0.83 มาก 

5. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์และแนวทางท่ี ดีในการประเมิน
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ียติุธรรมกบัทุกฝ่าย 

3.96 0.84 มาก 

6. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพฒันา
ตนเองและกา้วหนา้ในอาชีพ 

4.05 0.72 มาก 

7. โรงเรียนมีจ านวนผูบ้ริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งหรือรางวลัดา้นคุณธรรม 

3.91 0.85 มาก 

รวม 3.95 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัคุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสในการพฒันาตนเองและกา้วหนา้ในอาชีพ ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่า เฉล่ียต ่ าสุดคือ ผู ้บริหารจัดแนวปฏิบัติท่ี เป็นว ัฒนธรรมองค์กรโดยมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบุคลากร ( X = 3.91)  
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 4.3.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความโปร่งใส 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านหลักความโปร่งใส มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความโปร่งใส 
 

ข้อที่ ด้านหลกัความโปร่งใส 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน

อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
4.20 0.75 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัให้มีการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการเรียนการสอน 
โดยอาศยัคณะบุคคล  สามารถตรวจสอบได ้

4.02 0.91 มาก 

3. ผู้บ ริหารเ ปิด เผย ท่ีมาของงบประมาณและการใช้
งบประมาณ 

3.92 0.92 มาก 

4. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบท่ีรัดกุม 4.02 0.95 มาก 
5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนประสานความ

ร่วมมือและการจดัการความรู้ทั้งในนอกโรงเรียน 
4.14 0.89 มาก 

6. ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

4.04 0.89 มาก 

7. โรงเรียนก าหนดปฏิทินการท างานตลอดปีอย่างชัดเจน  
และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

4.02 0.96 มาก 

รวม 4.05 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบติัหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลงัความสามารถด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ ( X = 4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดเผยท่ีมาของงบประมาณและการใช้
งบประมาณ ( X = 3.92) 
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 4.3.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

 ผลการวิเคราะห์ระดกัารบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
 

ข้อที่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
3.90 0.95 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีการประสาน
ความร่วมมือและการจัดการความรู้ทั้ งในและนอก
โรงเรียน 

3.91 0.96 มาก 

3. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์การจดัสรรงบประมาณ  

3.93 0.91 มาก 

4. ผู้บริหารและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นและน าไป
พฒันางาน 

3.87 0.96 มาก 

5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

4.00 0.88 มาก 

6. ผูบ้ริหารวดัระดบัความส าเร็จของงานจากการมีส่วนร่วม
ทีม  

4.03 0.76 มาก 

7. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนและด าเนินงานพฒันาโรงเรียน 

3.91 0.83 มาก 

รวม 3.93 0.72 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
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ผูบ้ริหารผูบ้ริหารวดัระดบัความส าเร็จของงานจากการมีส่วนร่วมของทีมงาน ( X = 4.03) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นและน าไปพฒันางาน ( X =3.87) 

 4.3.1.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความรับผดิชอบ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
 

ข้อที่ ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. โรงเรียนมีนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน  

แสดงใหเ้ห็นวา่มุ่งพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
4.05 0.92 มาก 

2. ผูบ้ริหารก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บญัชี
และพสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.93 มาก 

3. โรงเรียนมีมาตรการและมาตรการในการประหยัด
งบประมาณ 

4.13 0.92 มาก 

4. ผูบ้ริหารรับผิดชอบต่อการก าหนดงบประมาณตามแบบ
แผนท่ีทางราชการก าหนด 

4.04 0.90 มาก 

5. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรท างานแทนกันได้ท่ีมี
ความจ าเป็นมีคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ ชดัเจน 

3.99 0.85 มาก 

6. ผูบ้ริหารจดัส่งเสริมคุณธรรมแก่ครูและนักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ  

3.97 0.90 มาก 

7. ผูบ้ริหารด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.04 0.87 มาก 

รวม 4.08 0.75 มาก 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
( X = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บญัชีและพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ         
( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารจดัส่งเสริมคุณธรรมแก่ครูและนักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ( X = 3.97) 

 4.3.1.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความคุ้มค่า 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านหลักความคุ้มค่ามีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านหลกัความคุ้มค่า 
 

ข้อที่ ด้านหลกัความคุ้มค่า 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. นัก เ รียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมกับ

ทรัพยากร 
3.99 0.79 มาก 

2. นกัเรียนในปัจจุบนัและส าเร็จการศึกษาแล้ว มีคุณภาพ
ตามจุดหมาย ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.98 0.75 มาก 

3. โรง เ รียนมี เ ป้ าหมาย  แนวทางและการวัดระดับ
ความส าเร็จในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

3.96 0.80 มาก 

4. ผูบ้ริหาร ควบคุม ดูแลใหบุ้คลากรใชแ้ละบ ารุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ใหส้ามารถใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.94 0.73 มาก 

5. โรงเรียนมีนโยบายให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั 

3.93 0.77 มาก 

6. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชเ้วลาในการท างาน
ของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.94 0.84 มาก 

7. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

4.03 0.86 มาก 

รวม 3.96 0.62 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.03) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ โรงเรียนมีนโยบายใหก้ลุ่มเครือข่ายโรงเรียนใชท้รัพยากรร่วมกนั ( X = 3.93) 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ โดยรวม ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ โดยรวม 
 

ข้อที่ การบริหารงบประมาณ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ 4.15 0.71 มาก 
2. ดา้นการจดัสรรงบประมาณ 4.09 0.70 มาก 
3. ดา้นการตรวจสอบ  ติดตาม  การรายงานการใชเ้งิน   4.01 0.72 มาก 
4. ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3.98 0.75 มาก 
5. ดา้นการบริหารการเงิน 4.04 0.74 มาก 
6. ดา้นการบริหารบญัชี 4.10 0.80 มาก 
7. ดา้นบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 4.10 0.73 มาก 

รวม 4.06 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่น
ระดับมากทุกด้าน โดยมีข้อสังเกตว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ ( X = 4.15) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ( X = 3.98) 
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  4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 

ข้อที่ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. มีการก าหนดระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ในการท าแผนงบประมาณ

ประจ าปี 

4.13 0.89 มาก 

2. มีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงบประมาณตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการอยา่งเหมาะสม 

4.09 0.74 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการวางแผน  การตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์
แนวทางในการพฒันาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย
ความรอบคอบ 

4.16 0.90 มาก 

4. ด าเนินการวางแผนและจดัท าแผนงบประมาณในรูปของ
คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยบุคลากรจากหลายฝ่าย 

4.10 0.80 มาก 

5. ผู ้บ ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน
วางแผนงบประมาณ 

4.20 0.87 มาก 

6. การวางแผนการใช้งบประมาณของโรงเรียนมุ่งเน้นให้
ความส าคญัของการใชง้บประมาณ 

4.17 0.80 มาก 

รวม 4.15 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการการจัดท าและเสนอของบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
( X = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ มีผูบ้ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน
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การด าเนินงานวางแผนงบประมาณ ( X = 4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์และ
จดัท าแผนงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการอยา่งเหมาะสม             
( X = 4.09) 

 4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านการจดัสรรงบประมาณ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
 

ข้อที่ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารมีการก าหนดกฎ ขอ้บงัคบั  และแนวปฏิบติัใน

การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
4.11 0.79 มาก 

2. การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติ และ เ บิก จ่ าย
งบประมาณในฝ่ายต่างๆถูกต้องและเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบ 

4.22 0.84 มาก 

3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการสถานศึกษา
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ต่อสาธารณะไดอ้ยา่งเปิดเผย 

4.08 0.95 มาก 

4. ขั้นตอนในการด าเนินการอนุมติั  การเบิกจ่ายหรือการ
โอนเงินงบประมาณ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

4.13 0.83 มาก 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละคร้ังตามวตัถุประสงค์
ของงาน  

4.07 0.84 มาก 

6. ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและก าชบัให้บุคลากร
ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ตามวตัถุประสงค์ของงาน/
โครงการ 

3.94 0.83 มาก 

รวม 4.09 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดองค ์   
การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการจดัสรรงบประมาณโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09)  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การจดัสรร
งบประมาณ การอนุมติัและเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานฝ่ายต่างๆถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบ ( X = 4.22) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม
และก าชบัให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการใชจ่้ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของงาน/โครงการ ( X =3.94)  
  4.3.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม และการรายงานผลการใช้เงิน 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใชเ้งิน มีผลการวิเคราะห์เป็น
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม และการรายงานผลการใช้เงิน 
 

ข้อที่ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม และการรายงานผลการใช้เงิน 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทาง  และขั้นตอนในการก ากบั 

ติดตามและตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณไว ้

4.09 0.73 มาก 

2. ผู ้บริหารส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ี เ ก่ียวข้อง ตรวจสอบ  
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ 

3.95 0.87 มาก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการหรือแผนงาน
ต่างๆ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

3.93 0.90 มาก 

4. ผูบ้ริหารการด าเนินการก ากบัติดตามและตรวจสอบการ
ใชเ้งินงบประมาณด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

4.03 0.89 มาก 

5. ผูบ้ริหารกระตุน้ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายงานต่างๆมีการ
ประเมินผล และก ากับติดตามการใช้งบประมาณเป็น
ปัจจุบนั 

4.02 0.89 มาก 

6. การประเมินผลและการก ากบัการใช้งบประมาณตั้งอยู่บน
หลกัการของการใชจ่้ายงอยา่งคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.07 0.92 มาก 

รวม 4.01 0.72 มาก 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม และการรายงานผลการใชเ้งิน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการก ากบั ติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณไว ้ ( X = 4.09) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้( X = 3.93) 
  4.3.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีผลการวิเคราะห์เป็น
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
 

ข้อที่ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรทางการศึกษาการจดัหารายได้

และผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
3.99 0.79 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมกองทุนสวสัดิการในสถานศึกษา มีการ
ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั แนวทางด าเนินงานไว ้

3.91 0.90 มาก 

3. เ ปิดโอกาสให้ค รูนัก เ รียน ผู ้ปกครอง ชุมชนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร  การลงทุน
เพื่อจดัหารายได ้

4.05 0.88 มาก 

4. ผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากรายไดห้รือปัจจยัท่ีเกิดจากการ
ลงทุนหรือการระดมทรัพยากรประโยชน์สูงสุด 

3.93 0.97 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการระดมทรัพยากร  การลงทุนเพื่อการศึกษา 

3.96 0.94 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและให้ความส าคญักบัการ
เบิกจ่ายเงินจากคลงั, การรับเงิน, การเก็บรักษา 

4.01 0.85 มาก 

รวม 3.98 0.75 มาก 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อจดัหารายได้ ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมกองทุนสวสัดิการในสถานศึกษา มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบั แนวทางด าเนินงานไว ้          
( X = 3.91) 
  4.3.2.6 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน 
 

ข้อที่ ด้านการบริหารการเงิน 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผู ้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่

บุคลากรดา้นการเงินใหเ้ป็นตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3.85 0.96 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงค์ให้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเงินปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 

3.94 0.90 มาก 

3. ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการมีวินยัทางการเงินในการ
เบิกเงิน การเก็บรักษา การเบิกจ่ายและการกนัเงินอย่าง
เคร่งครัด 

4.04 0.95 มาก 

4. มีการก าหนดความรับผิดชอบเฉพาะหน้า ท่ีให้แ ก่
บุคลากรในการด าเนินงานเบิกเงินจากคลงั เก็บรักษา การ
เบิกจ่าย   

4.15 0.84 มาก 
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ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารการเงิน 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
5. การจดัหา การจ าหน่ายพสัดุเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ 
4.13 0.87 มาก 

6. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งยึดมัน่ใน
คุณธรรมและมีความซ่ือตรงในการเบิกจ่าย การรับเงิน  

4.13 0.92 มาก 

รวม 4.04 0.74 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารการเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนด
ความรับผิดชอบเฉพาะหน้าท่ีให้แก่บุคลากรในการด าเนินงานเบิกเงินจากคลัง เก็บรักษา การ
เบิกจ่าย ( X = 4.15) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่
บุคลากรในดา้นการบริหารการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ( X = 3.85) 
  4.3.2.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารบัญชี 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ด้านการบริหารการบญัชี มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารบัญชี 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารบัญชี 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบและแนวทางการบริหารบญัชี

การเงิน 

4.24 0.87 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความตั้ งใจ  
และมีการจดัท าบญัชี  การท ารายงานการเงิน ให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

4.14 0.88 มาก 

3. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารบญัชีการเงิน  และ
การงบประมาณใหเ้ป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต 

4.12 0.97 มาก 

4. มีการควบคุม  ก ากับ ดูแล  ตรวจสอบการท าบัญชี  
ทะเบียนการเงินและพสัดุใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

4.04 0.99 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการควบคุม ก ากบัดูแล ตรวจสอบการท าบญัชี  
ทะเบียนการเ งินและพัสดุให้ เป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได ้

4.02 0.94 มาก 

6. การจดัท าบญัชี ทะเบียนการเงินและพสัดุเป็นไปด้วย
ความรัดกุม   มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

4.06 0.83 มาก 

รวม 4.10 0.80 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนด
ระเบียบและแนวทางการบริหารบญัชีการเงิน( X = 4.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารมีการ
ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการท าบัญชี ทะเบียนการเงินและพสัดุให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได ้( X = 4.02) 
  4.3.2.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ มีผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
ระดับการบริหาร 

X  S.D. แปลความ 
1. ผู ้บริหารก าหนดระเบียบ การจัดท าระบบฐานข้อมูล

สินทรัพยแ์ละขั้นตอนการบริหารงานพสัดุ 
3.97 0.88 มาก 

2. การจัดหา การเบิก และการจ าหน่ายพสัดุเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 

4.07 0.91 มาก 

3. จดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
สุจริต 

4.10 0.92 มาก 

4. มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการท่ี
มีความโปร่งใส 

4.12 0.87 มาก 

5. การจัดหาพสัดุ  การจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการต่างๆ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษา ให้แก่นกัเรียน
และชุมชน 

4.17 0.78 มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงค์ให้ครู นกัเรียนบุคลากรทุก
ฝ่ายรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า   

4.21 0.81 มาก 

รวม 4.10 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ดา้นการบริหารการพสัดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงคใ์ห้ครู นกัเรียนบุคลากรทุกฝ่ายรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชอ้ยา่งประหยดั
และคุ้มค่า ( X = 4.21) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผู ้บริหารก าหนดระเบียบ การจัดท าระบบ
ฐานขอ้มูลสินทรัพยแ์ละขั้นตอนการบริหารงานพสัดุดุ ( X = 3.97) 
 4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการ
บริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  
  4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลโดยรวมกับการบริหารงบประมาณรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมกับการบริหารงบประมาณรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

 

ข้อที่ การบริหารงบประมาณรายด้าน (Y) 
การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม (X) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ด้านการจดัท าและเสนอของบประมาณ
(Y1) 

0.73** 0.00 สูง ทางบวก 

2. ดา้นการจดัสรรงบประมาณ (Y2) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นการตรวจสอบ ติดตามรายงานผล (Y3) 0.70** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ด้านการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา 

(Y4) 
0.71** 0.00 สูง ทางบวก 

5. ดา้นการบริหารการเงิน (Y5) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นการบริหารการบญัชี (Y6) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
7. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์(Y7) 0.77** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม (X) กับการบริหารงาน
งบประมาณ (Y) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.73) เม่ือพิจารณาการบริหารงานงบประมาณ
รายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์(r = 0.77) มีความสัมพนัธ์สูง, ดา้นการบริหารการบญัชี         
(r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง, ดา้นการบริหารการเงิน (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง, ดา้นการจดัสรร 
งบประมาณ (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง, ด้านการจดัท าและเสนอของบประมาณ(r = 0.73) มี
ความสัมพนัธ์สูง, ดา้นการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา (r = 0.71) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นการ
ตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการใชเ้งิน (r = 0.70) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั 
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  4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

กับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ (Y1) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.72** 0.00 สูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.72** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.70** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.74** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.78** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยรวม (X) กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ (Y1) ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ี
ระดบัสูง (r = 0.73) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานงบประมาณ ด้านการจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง, ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
(r = 0.75) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม (r = 0.74) มีความ สัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูง ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.728) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.72) 
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มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.70) มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Y2) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.76** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.69** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.72** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.67** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.74** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 
(X) กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณ (Y2) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.73) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการบริหารงานงบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ  เรียงตามล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
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ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.76) มีความสัมพนัธ์สูง, ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.74) มีความสัมพนัธ์
สูง, ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง, ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.72) มี
ความสัมพนัธ์สูง, ดา้นหลกัความโปร่งใส(r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ (r = 0.67) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการตรวจสอบ ตดิตาม รายงานผล (Y3) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.69** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.69** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.69** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.68** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.70** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 

รวม 0.70** 0.00 ค่อนข้างสูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม  
(X) กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล (Y3) ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ีระดับค่อนข้างสูง          
(r = 0.70) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาด้านการบริหารงานตามหลกั           



 106 

ธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารงานงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม 
รายงานผล เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.70) มี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกันิติธรรม
(r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
และดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.68) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการระดมและลงทุนเพือ่การศึกษา ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการระดมและลงทุนเพือ่การศึกษา 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการระดมและลงทุนเพือ่การศึกษา (Y4) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.68** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.66** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.68** 0.00 ค่อนขา้งสูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.76** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.78** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.72** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.71** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม  
(X) กบัการบริหารงานงบประมาณ ด้านการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา (Y4) ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ีระดับสูง          
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(r = 0.71) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาด้านการบริหารงานตามหลกั           
ธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการระดมและลงทุนเพื่อ
การศึกษา เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ด้านหลักความรับผิดชอบ (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์สูง ด้านหลักความมีส่วนร่วม             
(r = 0.76) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.72) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม 
(r = 0.68) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.68) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
และ ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.66) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบั
ความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลโดยรวมกับการบริหารงบประมาณรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการบริหารการเงิน 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการบริหารการเงิน (Y5) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.70** 0.00 สูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.83** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.74** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกับการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารการเงิน (Y5) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.75) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
รายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน เรียงตามล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ(r = 0.83) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกันิติธรรม(r = 0.75) มีความ 
สัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.74) มี 
ความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.70) 
มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลโดยรวมกับการบริหารงบประมาณรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารการบัญชี ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที ่4.23  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการบริหารการบัญชี 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการบริหารการบัญชี (Y6) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.77** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.79** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.75** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 



 109 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกับการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารการบญัชี (Y6) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.75) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
รายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารการบญัชี เรียงตามล าดบัค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.79) มีความสัมพนัธ์สูง หลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.77) มีความ 
สัมพนัธ์สูง ดา้นหลกันิติธรรมดา้น (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.75) มี
ความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.73) มี
ความสัมพนัธ์สูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 
  4.3.3.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลโดยรวมกับการบริหารงบประมาณรายด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที ่4.24  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ

การบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 

 

ข้อที่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) 

การบริหารทมีงาน  
ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ (Y7) 

r 
p - 

value 
ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

ทิศทางความ 
สัมพนัธ์ 

1. ดา้นหลกัคุณธรรม (X 1) 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
2. ดา้นหลกันิติธรรม (X 2) 0.73** 0.00 สูง ทางบวก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส (X 3) 0.77** 0.00 สูง ทางบวก 
4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (X 4) 0.79** 0.00 สูง ทางบวก 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X 5) 0.83** 0.00 สูง ทางบวก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า (X 6) 0.78** 0.00 สูง ทางบวก 

รวม 0.77** 0.00 สูง ทางบวก 
 p - value = * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.24 พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกับการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์(Y7) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.77) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.83) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0. 79) 
มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.77) 
มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง และ ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.73) มี
ความสัมพนัธ์สูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 



 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ใน 6 ด้าน คือ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความมีส่วนร่วม ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความคุม้ค่า และการบริหารงานงบประมาณใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล และรายงานผลรายงานผล
การใชเ้งิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การ
บริหารพสัดุและสินทรัพย ์พร้อมทั้งการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน หวัหนา้งานผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ปีการศึกษา 2553 จ านวน 192 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้จ  านวนตวัอย่าง 132 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจ านวน 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  ต าแหน่ง  เพศ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน ลักษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ (Check list)       
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้นของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
ดา้น   นิติธรรม ดา้นคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส ดา้นความมีส่วนร่วม ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความ
คุม้ค่า มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบั
การบริหารงบประมาณในโรงเรียน 7 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล และรายงานผลรายงานผลการใช้เงิน การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ
เท่ากบั 0.98 
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์  ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการ

บริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัสรุปผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี  

5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 132 คน เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 54.90) มากกว่า เพศชาย (ร้อยละ 45.10) จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา่ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มากท่ีสุด (ร้อยละ 71.21) รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 27.27) และต ่ากว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 1.52) จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 
10 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 60.80) รองลงมา คือ ประสบการณ์การท างาน 10 – 20 ปี (ร้อยละ 30.31)  
และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 19.60) และเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งงานพบวา่ เป็น
หวัหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ มากท่ีสุด (ร้อยละ 37.87) รองลงมาคือ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
(ร้อยละ 28.80) หวัหนา้งานงบประมาณ (ร้อยละ 24.24) และผูอ้  านวยการโรงเรียน (ร้อยละ 9.09) 

5.1.2 ระดับการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  

   ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ โดยรวมมีระดบัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยมีขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นหลกันิติธรรม ( X = 4.10) ส่วนดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( X = 3.93) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  ด้านหลักนิติธรรม  พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านหลกันิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก       
( X = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ โรงเรียนออกแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและชัดเจน         
( X = 4.21) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการ
บริหารวชิาการ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ( X = 4.00)  
 ด้านหลกัคุณธรรม พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัคุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสในการพฒันาตนเองและกา้วหนา้ในอาชีพ ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่า เฉล่ียต ่ าสุดคือ ผู ้บริหารจัดแนวปฏิบัติท่ี เป็นว ัฒนธรรมองค์กรโดยมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบุคลากร ( X = 3.91)  

ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   
( X = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนอยา่งเต็มก าลงัความสามารถดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ ( X = 4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดเผยท่ีมาของงบประมาณและ
การใชง้บประมาณ ( X = 3.92) 

   ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบ้ริหารผูบ้ริหารวดัระดบัความส าเร็จของงานจากการมีส่วนร่วมของทีมงาน ( X = 4.03) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นและน าไปพฒันางา ( X =3.87) 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้บริหารก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารจดัส่งเสริมคุณธรรมแก่ครูและ
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 3.97) 
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ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
( X = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาและปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ ( X = 4.03) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ โรงเรียนมีนโยบายให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนใช้ทรัพยากรร่วมกนั ( X = 
3.93) 

5.1.3 ระดับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  

   ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
มีขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ ( X = 4.15) ส่วน
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( X = 3.98) ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  
 ด้านการการจัดท าและเสนอของบประมาณ พบวา่  ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ดา้นการการจดัท าและเสนอของบประมาณโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกต
ว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีผูบ้ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานวางแผนงบประมาณ ( X = 4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
มีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัของทาง
ราชการอยา่งเหมาะสม ( X = 4.09) 
 ด้านการจัดสรรงบประมาณ พบว่า ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัองค ์   การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการจดัสรรงบประมาณโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
การจดัสรรงบประมาณ การอนุมติัและเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ถูกตอ้งและ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎระเบียบ ( X = 4.22) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตามและก าชบัให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องงาน/โครงการ ( X =3.94)  

   ด้านการตรวจสอบ ติดตามและการรายงานผลการใช้เงิน พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม และการ
รายงานผลการใชเ้งิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั
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มากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนใน
การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณไว ้( X = 4.09) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้( X = 3.93) 

   ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา พบว่า ระดบัการบริหารงบประมาณ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูนกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อจดัหารายได้ ( X = 4.05) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมกองทุนสวสัดิการในสถานศึกษา มีการก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบั แนวทางด าเนินงานไว ้( X = 3.91) 

   ด้านการบริหารการเงิน พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารการเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการ
ก าหนดความรับผิดชอบเฉพาะหน้าท่ีให้แก่บุคลากรในการด าเนินงานเบิกเงินจากคลงั เก็บรักษา 
การเบิกจ่าย ( X = 4.15) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหแ้ก่บุคลากรในดา้นการบริหารการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ( X = 3.85) 

   ด้านการบริหารบัญชี พบว่า ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นการบริหารบญัชี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบและแนวทางการบริหารบญัชีการเงิน ( X = 4.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ ผูบ้ริหารมีการควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการท าบญัชี ทะเบียนการเงินและพสัดุให้เป็น
ปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได ้( X = 4.02) 

   ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ด้านการบริหารการพสัดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงคใ์หค้รู นกัเรียนบุคลากรทุกฝ่ายรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่า
ใช้อย่างประหยดัและคุม้ค่า ( X = 4.21) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบ การ
จดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยแ์ละขั้นตอนการบริหารงานพสัดุดุ ( X = 3.97) 
 



 116 

5.1.4 ระดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม
กับการบริหารงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัน้ี  

จากการวิจยัพบวา่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม (X) กบัการบริหารงานงบประมาณ 
(Y) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.73) เม่ือพิจารณาการบริหารงานงบประมาณรายดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้
ดงัน้ี 

ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์(r = 0.77) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นการบริหารการบญัชี (r = 
0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ด้านการบริหารการเงิน (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ด้านการจดัสรร 
งบประมาณ (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ด้านการจดัท าและเสนอของบประมาณ(r = 0.73) มี
ความสัมพนัธ์สูง ดา้นการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา (r = 0.71) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นการ
ตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการใชเ้งิน (r = 0.70) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั  

ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ าแนกความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใน 6 ด้าน กบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียน ใน 7 ด้าน      
ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม  (X) กับการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ (Y1) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.73) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ เรียงตามล าดบั
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูง, ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
(r = 0.74) มีความ สัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.728) มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.72) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และดา้นหลกัความโปร่งใส   
(r = 0.70) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม (X) กบัการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณ (Y2) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
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จงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.73) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณ เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ได้
ดงัน้ี ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.76) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.74) มีความสัมพนัธ์สูง 
ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.72) มีความสัมพนัธ์สูง 
ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 
0.67) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม (X) กบัการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล (Y3) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์อยู่ในทางบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.70) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เรียงตามล าดบัค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า (r = 0.70) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.69) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกันิติธรรม(r = 0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 
0.69) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.68) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
สูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม (X) กบัการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา (Y4) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นทางบวกท่ีระดบัสูง (r = 0.71) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาดา้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการระดมและลงทุนเพื่อการศึกษา เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความมีส่วน
ร่วม (r = 0.76) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.72) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกั
คุณธรรม (r = 0.68) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ดา้นหลกัความโปร่งใส (r = 0.68) มีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง และ ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.66) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมี
ระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกับการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
การเงิน (Y5) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกท่ีระดับสูง (r = 0.75) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กับการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ(r = 0.83) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกันิติธรรม (r = 
0.75) มีความ สัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า (r = 0.74) มี ความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นหลกั
ความโปร่งใส (r = 0.70) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกบัการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารการ
บญัชี (Y6) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกท่ีระดับสูง (r = 0.75) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารการบญัชี เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.79) มีความสัมพนัธ์สูง หลกัความมีส่วนร่วม (r = 
0.77) มีความ สัมพนัธ์สูง ดา้นหลกันิติธรรมดา้น (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 
(r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง และดา้นหลกัความโปร่งใส 
(r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ในทางบวกทุกดา้น 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล (X) โดยรวมกบัการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์(Y7) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีความสัมพนัธ์
ในทางบวกท่ีระดับสูง (r = 0.77) เม่ือพิจารณาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลรายด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ เรียงตามล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (r = 0.83) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกั
ความมีส่วนร่วม (r = 0. 79) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัความคุม้ค่า (r = 0.78) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้น
หลกัความโปร่งใส (r = 0.77) มีความสัมพนัธ์สูง ดา้นหลกัคุณธรรม (r = 0.75) มีความสัมพนัธ์สูง และ 
ดา้นหลกันิติธรรม (r = 0.73) มีความสัมพนัธ์สูง ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกทุกดา้น 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
จากการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหาร

งบประมาณของผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ซ่ึงจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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5.2.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ มีระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีขอ้สังเกต ว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการสภาพบริหารงานในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการเขา้มามีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและองค์กรอิสระซ่ึงสามารถตรวจสอบและการบริหารจดัหลกัสูตรการศึกษาตาม
กฎหมายการกระจายอ านาจและระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ส าหรับองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไดจ้ดัการศึกษาในสังกดัทอ้งถ่ินทุกระดบัเตม็รูปแบบโดยการรับโอนโรงเรียน
เขา้มาอยูใ่นสังกดัจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งเนน้ในดา้นการบริหารงบประมาณให้เคร่งครัด โดยก าหนด
แนวปฏิบติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกฎขอ้ระเบียบของหน่วยงานท่ีสังกดั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ท่ีเป็น
นิติธรรม โปร่งใส คุม้ค่าและตรวจสอบได ้ซ่ึงตรงกบั ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช 2542 ก าหนดไวว้า่ งานบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหาร
โดยเฉพาะผูบ้ริหารยุคใหม่ หลกันิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎ กติกา
ต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจ 
และถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมสอดคลอ้งกบั ชนิษฐภัค  สิหลกะ กล่าววา่ การน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา จะตอ้งเป็นการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพราะประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของโรงเรียนข้ึนอยู่กับผูอ้  านวยการโรงเรียนซ่ึงเป็นผูน้ าการบริหารจดัการศึกษาโดย
จ าเป็นตอ้งก าหนด กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและถือปฏิบติัร่วมกนัอย่างเสมอภาคและสร้างความร่วมมือ
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัวและองคก์รต่างๆ เพื่อทุกฝ่ายจะไดมี้ส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา  

ขณะเดียวกนัจากขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนไดแ้สดงพฤติกรรมบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม ในล าดบัแรก และดา้นหลกัการมีส่วนร่วมตามล าดบัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สามารถ  อนิตามูล ไดศึ้กษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ไดใ้ชห้ลกันิติธรรมในการบริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริหารสถานศึกษาใชห้ลกันิติธรรม 
อยู่ในอนัดบัแรกเช่นกนัและสอดคลอ้งกบั วัชระพงษ์  ตลอดพงษ์ ท่ีศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น และการบริหารตาม
หลกันิติธรรม อยูใ่นอนัดบัมากเช่นกนั 

ส าหรับองค์ประกอบย่อยต่างๆ ทั้ง 6 ด้านของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  จากผลการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 



 120 

 

ดา้นหลกันิติธรรม พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น
หลกันิติธรรมโดยรวมมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
พฤติกรรมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนออกแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารงานใน
สภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตามกฎหมายการกระจายอ านาจและบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถบริหารจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและมีความเป็นนิติบุคคลใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาในสังกดั ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีการก าหนด กฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบติัในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณของ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อท่ีจะให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ย
ความเป็นธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สามารถ  อินตามูล ศึกษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ช้หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่าในการบริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริหารสถานศึกษา
ไดใ้ชห้ลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบั วชัระพงษ์  ตลอดพงษ์ ท่ีศึกษาเร่ืองการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผลการวิจยั
พบวา่ในภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการฃตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ในระดบัมากในทุกดา้น 
และการบริหารตามหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 ดา้นหลกัคุณธรรม พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น
หลกัคุณธรรมโดยรวมมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากร
มีโอกาสในการพฒันาตนเองและกา้วหน้าในอาชีพ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยเฉพาะในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการ
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นผูน้ าทั้งในโรงเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีโอกาสใน
การพฒันาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพ ในการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะและเงินตอบ
แทนประจ าต าแหน่งสอดคลอ้งกบั เฉลิมชัย สมท่า ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูป้ฏิบติัการสอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เลย เขต 1 พบวา่ ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ดา้นหลกัคุณธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ นิกร  นวโชติรส   
ท่ีศึกษาเร่ืองการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ของโรงเรียนใน
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สังกดัเทศบาลนครขอนแก่นตามนโยบายคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ทั้งผู ้บริหารและครู
ผูส้นมีความพึงพอใจตรงกนัว่าทุกโรงเรียน สังกดัเทศบาลขอนแก่นไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากใน
ทุก ๆ องค์ประกอบ โดยภาพรวมพบว่า การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม หลกันิติ
ธรรม และหลกัความคุม้ค่า มีความพึงพอใจในการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ 
และองคป์ระกอบดา้นหลกัความโปร่งใสมีความพึงพอใจในการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ดา้นหลกัความโปร่งใส พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบติั
หน้าท่ีจดัการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจทั้ งน้ีเน่ืองมาจาก
อิทธิพลทางสังคมไทยเป็นสังคมท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบได ้ตามหลกัการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ดงันั้นการจดัการเรียนการ
สอนถือวา่เป็นงานหลกัของครูตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมอย่างจริงจงัและจริงใจ ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการท าหนา้ท่ีของครู ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างความไวว้างใจกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย์  
ท่ีศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองล าพูนพบวา่ สภาพ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป 
ในภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผา่นมาระดบัคุณภาพการมีความตระหนกัถึงความส าคญั จนถึงระดบั
คุณภาพการท่ีมีความพยายาม ส่วนการในบริหารงานงบประมาณ มีการบริหารท่ีผา่นระดบัคุณภาพ
การมีความตระหนกัถึงความส าคญั ระดบัคุณภาพการมีความส าคญั จนถึงระดบัคุณภาพบรรลุตาม
เกณฑ ์เม่ือพิจารณาการบริหารงานในแต่ละดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีผา่น
ระดบัคุณภาพการมีความตระหนกัถึงความส าคญัและระดบัการมีความพยายาม จนถึงระดบัคุณภาพ  
เช่นเดียวกนักบั สุวรรณ  ทองค า ได้วิจยัเร่ืองสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในระดบัมากเกือบทุกหลกั ยกเวน้หลกัคุณธรรมบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเกือบทุกคุณลกัษณะและสถานภาพส่วนใหญ่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
ระดบัมาก 

 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารวดัระดบั
ความส าเร็จของงานจากการมีส่วนร่วมของทีมงาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากตามหลกัการท างานต่างๆ ใน
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โรงเรียนให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายวตัถุประสงคน์ั้นต่างก็ให้ความส าคญัท่ีทีมงานเป็น
ส าคญั ซ่ึงสามารถตรวจสอบผลระดบัความส าเร็จของทึมงานไดรั้บภายหลงัเสร็จส้ินภาระงาน ตาม
หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และตามหลักการบริหารโครงการท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
(Result – Based Management: RBM) ทิศนา แขมมณี กล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้
ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ทั้งทางตรง
และทางออ้มโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาตาม
ความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณ จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และร่วมจดัระบบตรวจสอบ
การใชจ่้าย สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานพฒันางาน
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อัครพงศ์  เทพิน ที่ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และมีประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
และดา้นหลกัความรับผิดชอบ มีประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ด้านหลักความรับผิดชอบ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บญัชีและพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
โรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการมุ่งพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนผูบ้ริหารก าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บญัชีและพสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อัครพงศ์  เทพิน ศึกษาวิจยั 
เร่ืองความสัมพนัธ์ ระหวา่งการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ การบริหารโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีประสิทธิผลในการบริหารโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกัความรับผดิชอบ มีประสิทธิผลในการบริหาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั เฉลิมชัย สมท่า ไดศึ้กษา  เร่ืองการบริหารโดยใช้หลกั  
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูป้ฏิบติัสายการสอน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ หลกัความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก 
เช่นกนั 
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 ดา้นหลกัความคุม้ค่า พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น
หลกัความคุม้ค่า โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
ตอ้งยึดหลกัการ ความประหยดัและความคุม้ค่า ภายใตก้ารบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีค่อนขา้งจ ากดั 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นกัเรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามจุดหมาย ของหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและตรงตามจุดมุ่งหมายของผูรั้บบริการหรือประชาชน และการวดัระดบัความส าเร็จใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและความคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตรงตาม
จุดมุ่งหมายของผูรั้บบริการซ่ึงสอดคลอ้งกบั อัครพงศ์  เทพิน ศึกษาวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีประสิทธิผลในการบริหารของผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมและดา้นหลกัความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นิกร  นวโชติรส ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารด้วยหลกั ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม หลกันิติ
ธรรม และหลกัความคุม้ค่า มีความพึงพอใจในการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 5.2.2 การบริหารงบประมาณของผู้บริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีการ
บริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการจดัท าและเสนอของบประมาณซ่ึงผลการศึกษาได้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีผา่นมาดงัน้ี สุทธิชัย องิคยะกุล พบวา่องคป์ระกอบ
ย่อยของการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้าน การ
จดัตั้งงบประมาณ มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งองคป์ระกอบยอ่ยรายขอ้ พบวา่ 
มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยู่ในระดบัมากและอยู่ในระดบัแรกคือ การจดัตั้งงบประมาณ การ
วเิคราะห์ภารกิจ การวเิคราะห์ปัญหา การจดัท าแผนกลยทุธ์ ตามล าดบั นอกจากน้ี สุมาลัย วิถาทานัง 
ไดศึ้กษาเร่ือการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษาน าร่อง 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า การจดัสรรงบประมาณ ตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไดมี้การด าเนินงานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ไดมี้การด าเนินงานศึกษาทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก และ สอดคลอ้งกบั กฤษณพงศ์   สายวรณ์ 
ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ 
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พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หนา้ท่ีการเงินมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการเงินในสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ทั้ง 7 ดา้นของการบริหารงบประมาณจากผลการศึกษาคร้ัง
น้ีประกอบดว้ย  
 ดา้นการการจดัท าและเสนอของบประมาณ มีระดบัการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
ผูบ้ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานวางแผนงบประมาณ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ระเบียบ ขอ้กฎหมาย เก่ียวกบังบประมาณไดก้ าหนด
ขอ้ปฏิบติัและขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ของทางราชการอย่างเหมาะสม ดงันั้นผูบ้ริหารจึง
มอบหมายและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี การวิเคราะห์และจดัท าแผนงบประมาณ ตามระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงโสมภัทร แก้วสุจริต 
กล่าวว่า  แผนงานการใช้เงินท่ีแสดงถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในระยะเวลาหน่ึงหรือตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป็นโครงการท่ีเป็นแนวทางของการเงินงบประมาณท่ีมีการวางแผนอยา่งดีควรจะ
ยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการของสถานการณ์ในแต่ละโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุทธิชัย อิงคยะกุล 
ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พบวา่ การจดัตั้งงบประมาณมีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ 
พบว่า การก าหนดหลกัเกณฑ์ การจดัสรรงบประมาณ มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบั
มาก เช่นเดียวกบั กฤษณพงศ์  สายวรณ์ ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หนา้ท่ีการเงินมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อ านาจเจริญ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 ดา้นการจดัสรรงบประมาณ มีระดบัการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัสรรงบประมาณ การ
อนุมติัและเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานฝ่ายต่างๆถูกต้องและเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎระเบียบ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ขั้นตอนการด าเนินการจดัสรรงบประมาณ  การอนุมติัและเบิกจ่าย
งบประมาณต่าง ๆ นั้นตอ้เป็นไปตามกฎหายการกระอ านาจการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งผ่านความ
เห็นชอบของสภาการบริหารตามล าดบัและหว้งเวลาท่ีก าหนดและระเบียบวา่ดว้ยโรงเรียนนิติบุคคล 
จึงตอ้ง มีการเสนอขอ้มูลต่อสาธารณะอยา่งเปิดเผย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาดว้ย ซ่ึง ประพนัธ์  สุริหาร ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัสรรงบประมาณ คือ แผนการใชท้รัพยากร
การบริหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  เงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข  ไม่วา่จะเป็นงบประมาณของรัฐบาล
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หรือธุรกิจเอกชนก็ตาม  ยอ่มจะตอ้งประกอบดว้ยแผนการจดัหารายรับและแผนการใชจ่้ายตามหลกั
สากล  สอดคลอ้งกบั สุมาลัย  วิถาทานัง ไดศึ้กษา เร่ืองการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษาน าร่อง สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ การ
จดัสรรงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไดมี้การด าเนินงานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เช่นเดียวกบั สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณในเขต
พื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ การจดัตั้งงบประมาณมีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอน
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ การก าหนดหลกัเกณฑ์ การจดัสรรงบประมาณ มี
ระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก และ Leanna Stiefel and Otherไดศึ้กษาเร่ือง School 
Budgeting and School Performance :The Impact of New York City’s Performance Driven Budgeting 
Initiative โดยศึกษาผลใช้ระบบ Performance Driven Budgeting (PDB) ท่ีมีต่อผลการศึกษาของ
นักเรียนส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้จ่ายงบประมาณในโรงเรียนของรัฐ เมืองนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นระบบการบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based  Budgeting) 
ผลการศึกษาคน้พบวา่ระบบบริหารงบประมาณแบบ  PDB  มีกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียนของ
นกัเรียนเช่นกนั 

ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน ผลการใชเ้งินมีระดบัการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทาง และขั้นตอนในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไว ้ทัง้นี้เนื่องมาจาก การก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการก ากบั ติดตามและตรวจสอบ
การใชจ่้ายเงินงบประมาณของผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการในรูปของคณะกรรมการและความเป็นนิติบุคคล
ภายใตส้ภาทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจสอบ หาขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ประหยดัและคุม้ค่าซ่ึงเกษม วัฒนชัย กล่าวว่า สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จ
มีเง่ือนไขดงัน้ี  คือ ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม โดยการแสดงความโปร่งใสในการด าเนินการพร้อมท่ีจะรับ
การตรวจสอบ  เนน้การบริหาร โดยองค์คณะบุคคลและคณะกรรมการจดัให้มีการสารสนเทศครบถว้น  
ท าการประกนัคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบ เป็นระยะๆ เช่นเดียวกนักบั มณเฑียน  น้อยบุดดี  
ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา่ สภาพการบริหารงานดา้นงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้น
การตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน ผลการใชเ้งินโดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก   
 ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีระดบัการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชนหรือผูเ้ก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการระดม
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ทรัพยากรการลงทุนการศึกษาและจดัหารายได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ในปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีแ่ละการส่ือสารมีส่วนเผยแพร่และกระตุน้ให้ ผูป้กครองชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
เกิดความตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการการมีส่วนร่วมในความชาดแคลนและช่วยการระดม
ทรัพยากร เพื่อจดัหารายได้ ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้ แก่โรงเรียน นกัเรียน ครูโดยมีการก าหนด
แนวทางด าเนินงานไว ้ อย่างชดัเจน ซ่ึง ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย์ กล่าววา่ รัฐตอ้งมีหน้าท่ีส่งเสริม 
การด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซ่ึงมีระบบการศึกษาอยู่ 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส าหรับระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 
2 ระดบัใหญ่ ๆ คือระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาอุดมศึกษา ในการจดัการขั้นพื้นฐาน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นตอ้งให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัต่อการบริหารงานอย่างมาก เพราะสถานศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณในเขต
พื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
มีระบบการปฏิบติัตามทุกขั้นตอนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั สุมาลัย  วิถาทานัง ได้
ศึกษาเร่ืองการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษาน าร่อง 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่า การจดัสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงานไดมี้การด าเนินงานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ไดมี้
การด าเนินงานศึกษาทุกดา้น การจดัระดมทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
เช่นกนั 
 ดา้นการบริหารการเงิน มีระดบัการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดความ
รับผดิชอบเฉพาะหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคลากรในการด าเนินงานเบิกเงินจากคลงั เก็บรักษา การเบิกจ่าย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก การบริหารงานการเงินของผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะงาน
แก่บุคลากรในท าธุรกรรมทางการเงินเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการยึดมัน่ในหลกั
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและมีความซ่ือซ่ือสัตย ์ซ่ึง กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดว่า การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ  มีความคล่องตวั โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและการบริหารวิธีการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานให้มีการจดัการผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการมี
ใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั 
กฤษณพงศ์   สายวรณ์ ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ีการเงินมีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบติังานการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเจา้หน้าท่ีการเงินมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังานการเงินอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั โสมภัทร แก้วสุจริต ศึกษาเร่ืองสภาพท่ีเป็นจริงและ
ความคาดหวงัการบริหารงบประมาณตามกระบวนการร้ือปรับระบบของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การบริหรงบประมาณ ตามสภาพความเป็น
จริงดา้นการบริหารการเงิน อยูใ่นระดบัมากและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยรวม และราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดั
งบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า พบวา่ การบริหารการเงิน
และบญัชี มีระบบการปฏิบติัตามการตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ 
การจดัระบบการบริหารการเงินและบญัชี การจดัท าเอกสารหลกัฐานการควบคุมและการเบิกจ่าย 
การติดตามการบริหารการเงินและบญัชีอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 ดา้นการบริหารบญัชี มีระดบัการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบ
และแนวทางการบริหารบญัชีการเงินทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดท าบัญชี การท ารายงาน การเงิน  และงบการเงินให้เป็นไปตามก าหนดเวลาท่ี
คณะกรรมการทางการเงินจององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย ์
สุจริตและเป็นปัจจุบนัซ่ึง มณเฑียร  น้อยบุดดี ให้ความหมายไวว้่า งานบญัชี คือ การจดบนัทึก
รายการเงินในบญัชีทะเบียนต่างๆ และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการเก็บรักษาสมุดบญัชี  
ทะเบียนเอกสารเก่ียวกบัการเงินทั้งหมด สอดคลอ้งกบั สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันา
ระบบการบริหารจดังบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 
พบวา่ การบริหารการเงินและบญัชี มีระบบการปฏิบติัตามการตามขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก เรียง
ตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ การจดัระบบการบริหารการเงินและบญัชี การจดัท าเอกสารหลกัฐาน
การควบคุมและการเบิกจ่าย การติดตามการบริหารการเงินและบญัชีอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั 
Stuart Tooley และ James Guthrieไดศึ้กษาเร่ือง Budgeting in New Zealand Secondary School in 
a Changing Devolved Financial Management Environmentโดยศึกษาจุดมุ่งหมายและผลของการใช้
ระบบการบริหารการเงินแบบใหม่ New Zealand ท่ีเรียกว่า The New Public Financial  
Management (NPFM) ซ่ึงเป็นระบบการบริหารงบประมาณมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐานและเทคโนโลยี
ทางด้านบญัชีและกระบวนการท่ีทนัสมยัเป็นอิสระของประเทศนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาพบว่า
ระบบการท าบญัชีและเทคโนโลยใีนการบริหารดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเชิงการปกครองและก่อให้เกิด
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ประโยชน์ในเชิงของการน าเอาเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบติัมากกวา่จะไดรั้บการยอมรับในเชิงเป็นบรรทดั
ฐานในการบริหารจดัการโรงเรียน เช่นกนั 
 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ มีระดบัการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้ครู นกัเรียนบุคลากรทุกฝ่ายสามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชอ้ยา่งประหยดัและ
คุม้ค่าทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดัของโรงเรียนท่ีโอนมาสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิมากเกินก าลงัท าให้ผูบ้ริหารตอ้งรณรงคใ์ห้ครู นกัเรียนและบุคลากรทุกใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัและคุม้ค่าในจดัหาพสัดุ การจดัซ้ือ จดัจา้งตามโครงการต่างๆในสถานศึกษา และ
จดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยแ์ละขั้นตอนการบริหารพสัดุและสินทรัพยข์องสถานศึกษาท่ีก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน  ซ่ึ งสอดคล้องกับ ขอบข่ ายและการภารกิจการบริหารงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายการด าเนินงาน ในเร่ืองการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินการระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน การบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
ซ่ึง กระทรวงมหาดไทย การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจดัการ  มีความคล่องตวั โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัการผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการให้มีใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  
ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั  สุทธิชัย อิงคยะกุล ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันา
ระบบการบริหารจดังบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 
การจดัท ารายงานการบริหารการเงินและการบญัชี การจดัซ้ือ จดัจา้งและการพสัดุ มีระบบการปฏิบติั
ตามขั้นตอนมีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ การจดัซ้ือ 
จดัจา้ง จดัหาและจา้งเหมา จดัท าทะเบียน พสัดุการติดตามกระบวนการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งการรายงาน
การพสัดุประจ าปี การติดตามงบประมาณการตรวจสอบภายในมีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยู่ใน
ระดบัมาก เช่นกนั 
 5.2.3 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารงบประมาณของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และระดับการบริหาร
งบประมาณรายดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวม เรียงตามล าดบั
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัน้ีดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์รองลงมา ดา้นการบริหารการบญัชี 
ดา้นการบริหารการเงิน ดา้นการจดัสรร งบประมาณ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ ดา้นการ
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ระดมและลงทูนเพื่อการศึกษา และดา้นการตรวจสอบ ติดตามรายงานผลการใชเ้งิน เป็นล าดบัสุดทา้ย 
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารด้านนิติธรรมและความ
รับผิดชอบ มาใช้ในการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี ก าหนดบทบาทและมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานวางแผนงบประมาณ การวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result Base management: RBM) โดยให้
ความส าคญัของการใชง้บประมาณตาม พระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช 2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ไดบ้ญัญติัไว ้ไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการ ไวว้า่ “การ
บริหารราชการตอ้งเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน”  และเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ ทิศทางและแนว
ทางการบริหารราชการดงักล่าว จึงไดมี้ประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พุทธศกัราช  2546  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี  10  ตุลาคม  2546 โดย
เน้ือหาเป็นการก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการ
บริหาราชการ  ส านักนายกรัฐมนตรี อยา่งประหยดัและคุม้ค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลกัการ
มีส่วนร่วมและความคุม้ค่าและใชห้ลกันิติธรรมการวิเคราะห์และจดัท าแผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบและข้อบงัคบัของทางราชการอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พฒันาการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สามารถ  อินตามูล ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้หลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ใช้หลกัธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าในการบริหารโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชธ้รรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทุกหลกั สอดคลอ้งกบั สุทธิชัย อิงคยะกุล ได้
ศึกษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารจดังบประมาณในเขตพื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ผลการศึกษาพบวา่ การจดัท ารายงานการบริหารการเงินและการบญัชี การจดัซ้ือ จดัจา้งและการพสัดุ 
มีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนมีระบบการปฏิบติัตามขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัเป็นราย
ขอ้ พบวา่ การจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหาและจา้งเหมา จดัท าทะเบียน พสัดุการติดตามกระบวนการสั่งซ้ือ
หรือสั่งจา้งการรายงานการพสัดุประจ าปี การติดตามงบประมาณการตรวจสอบภายในมีระบบการ
ปฏิบติัตามขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั มณเฑียน  น้อยบุดดี  ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและ
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ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม การรายงาน ผลการใช้เงินโดยภาพรวมพบว่าในโรงเรียนทั้งสามขนาดมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหาร

งบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
วจิยั ดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการใช ้

ดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการพฒันาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความ ส าคญั
ในเร่ืองด้านหลักการมีส่วนร่วมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์และร่วมก าหนดในการจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม                           
  2. การบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนควรบริหารจดัการดา้นการตรวจสอบ ติดตาม
รายงานผลการใชเ้งินใหช้ดัเจน การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นไป
ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 3. ควรส่งเสริมพฒันาการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการบริหารการพสัดุ
และสินทรัพยใ์นการรณรงค ์ส่งเสริมและให้ครู นกัเรียนบุคลากรทุกฝ่ายรู้จกัน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใช้
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า สูงสุด 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
ควรศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

โรงเรียนเขตจงัหวดัชยัภูมิต่อการศึกษาวจิยั ตลอดทั้งโรงเรียนท่ีเป็นตน้แบบหรือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัในการศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิจากการวเิคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 2. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้งานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังบประมาณ ไดแ้ก่ หวัหนา้งานการเงิน หวัหนา้งานพสัดุ หวัหนา้งานแผนงาน 
หวัหนา้งานบุคคล หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มี 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ต าแหน่ง  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ    

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

4. การตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้
ตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง ค าตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจยัและพฒันาการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งยิง่ 

 
 ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
 

นายฉลาด  อนงคศิ์ลป์ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1  สอบถามข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง       หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
 
2. วฒิุการศึกษา 

   ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

3. ประสบการณ์การท างานในดา้นงบประมาณในสถานศึกษา 
   1 - 10  ปี 
   11 - 20 ปี 
   มากกวา่  20 ปี 

 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 

   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
   หวัหนา้งานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังบประมาณ ไดแ้ก่ 
        หวัหนา้งานการเงิน หวัหนา้งานพสัดุ หวัหนา้งานแผนงาน หวัหนา้งานบุคคล 
   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

 
ค าช้ีแจง    

โปรดตอบค าถามโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง ของผูบ้ริหารศึกษาท่ี
ท่านปฏิบติังานอยู ่โดยพิจารณาสภาพการปฏิบติังาน จากเกณฑต่์อไปน้ี 

5  หมายถึง      มีสภาพการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง      มีสภาพการปฏิบติังานระดบัมาก 
3  หมายถึง      มีสภาพการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง      มีสภาพการปฏิบติังานระดบันอ้ย 
1  หมายถึง      มีสภาพการปฏิบติังานระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตวัอยา่ง 
 

ขอ้ 
 

ขอ้ความ 
สภาพการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
 
 
00 

การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
หลกันิติธรรม 
มีการก าหนดระเบียบ  ขอ้ปฏิบติัและขั้นตอนในการ
จดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 

  
 
 

   

 
ค าอธิบาย 
                ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่ ในช่อง 4  
หมายความวา่  มีภาพปฏิบติังานดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ  โดยใชห้ลกันิติธรรมใน
ระดบัมาก 
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ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ท่ี การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
สภาพการปฏิบติังาน 
5 4 3 2 1 

                       

1. ดา้นหลกันิติธรรม 
 

  1 ผูบ้ริหารบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการบริหาร
วชิาการ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

     

2 ผูบ้ริหารมีแผนงบประมาณในการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว      
3 โรงเรียนออกแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม

กฎหมายและชดัเจน 
     

4 ผูบ้ริหารบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั  เก่ียวกบัการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและยติุธรรม 

     

5 ผูบ้ริหารก าหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติัในโรงเรียน ด าเนินการ
โดยการกระจายอ านาจและยดืหยุน่ตามสภาพ 

     

6 ผูบ้ริหารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารบุคคลอยา่ง
เคร่งครัด 

     

7 ผูบ้ริหารมีแผนการบริหารอตัราก าลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ      
                    

2. ดา้นหลกัคุณธรรม 
 

8 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบัติดตามการเรียนการสอนอยา่งเป็นกลัยาณมิตร      
9 ผูบ้ริหารปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ร เจตนารมณ์ของกฎ  ระเบียบ  

แนวปฏิบติัของโรงเรียน 
     

10 ผูบ้ริหารจดัแนวปฏิบติัท่ีเป็นวฒันธรรมองคก์ร  โดยมีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและตวับุคลากร 

     

11 ผูบ้ริหารมีระบบขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดยเรียงล าดบั
ความส าคญัก่อนหลงัพร้อมเหตุผล 

     

12 ผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีดีในการประเมินประสิทธิภาพ
ของบุคลากร  ท่ียติุธรรมกบัทุกฝ่าย 
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13 
 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสในการพฒันาตนเองและ
กา้วหนา้ในอาชีพ 

     

14 โรงเรียนมีจ านวนผูบ้ริหาร ครู บุคลากรและนกัเรียนท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งหรือรางวลัดา้นคุณธรรม 

     

                         

3. ดา้นหลกัความโปร่งใส 
 

 15 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็
ก าลงัความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

     

16 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการเรียนการสอน โดยอาศยั
คณะบุคคล  สามารถตรวจสอบได ้

     

17 ผูบ้ริหารเปิดเผยท่ีมาของงบประมาณ  และการใชง้บประมาณของ
โรงเรียน 

     

18 โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม      
19 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีการประสานความ

ร่วมมือและการจดัการความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
     

20 ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได ้

     

21 โรงเรียนก าหนดปฏิทินการท างานตลอดปีอยา่งชดัเจน  และปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด 

     

                           

4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
 

22 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ทั้งทางตรง ทางออ้ม 

     

23 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีการประสานความ
ร่วมมือและการจดัการความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

24 ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การวเิคราะห์ความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณ ในการ
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  

     

25 ผูบ้ริหารและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งและน าไป
ปรับปรุงพฒันางาน 
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26 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

     

27 ผูบ้ริหารวดัระดบัความส าเร็จของงานจากการมีส่วนร่วมด าเนินงาน  
โครงการในรูปคณะกรรมการ 

     

28 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินงานพฒันาโรงเรียน 

     

                       

5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 
 

 29 โรงเรียนมีนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชดัเจน  แสดง
ใหเ้ห็นวา่มุ่งพฒันาคุณภาพนกัเรียน 

     

30 ผูบ้ริหารก าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารการเงิน บญัชีและพสัดุ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

31 
 

โรงเรียนมีมาตรการและด าเนินการตามมาตรการในการประหยดั
งบประมาณ 

     

32 ผูบ้ริหารรับผิดชอบต่อการก าหนดงบประมาณตามแบบแผนท่ีทาง
ราชการก าหนด 

     

33 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถท างานแทนกนัไดใ้นกรณีท่ี
มีความจ าเป็น มีการจดัคู่มือการปฏิบติังานของบุคลากรต่าง ๆ อยา่ง
ชดัเจน 

     

34 ผูบ้ริหารจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรและนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของบุคลากรต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน 

     

35 ผูบ้ริหารใหค้รูด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     

                      

6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 

 36 นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์หมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
ทรัพยากรท่ีมี 

     

37 นกัเรียนทั้งในปัจจุบนัและส าเร็จการศึกษาแลว้  มีคุณภาพตาม
จุดหมาย ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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38 โรงเรียนมีเป้าหมาย แนวทางและการวดัระดบัความส าเร็จในการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประสิทธิผล 

     

39 ผูบ้ริหาร ควบคุม ดูแลใหบุ้คลากรใชแ้ละบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ให้
สามารถใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

40 โรงเรียนมีนโยบายใหก้ลุ่มหรือเครือข่ายโรงเรียนมีการใชท้รัพยากร
ร่วมกนั 

     

41 ทีมงานของท่านถือวา่ความขดัแยง้ในการท างานเป็นเร่ืองปกติ ท่ี
เกิดข้ึนไดเ้สมอ 

     

42 ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาและปรับปรุงอยา่ง
สม ่าเสมอ 
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ตอน ที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานงบประมาณโรงเรียน 7 ดา้นของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามโดยท าเคร่ืองหมาย ลงในลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพการบริหาร
งบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง  
 

ท่ี สภาพการบริหารงานงบประมาณ 
สภาพการปฏิบติังาน 
5 4 3 2 1 

         

1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
 

  1 มีการก าหนดระเบียบ ขอ้ปฏิบติั  และขั้นตอนในการจดัท าแผน
งบประมาณประจ าปี 

     

2 มีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงบประมาณใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการอยา่งเหมาะสม 

     

3 ผูบ้ริหารมีการวางแผน  การตดัสินใจก าหนดกลยทุธ์  แนวทางในการ
พฒันาและการแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยความรอบคอบ 

     

4 ด าเนินการวางแผนและจดัท าแผนงบประมาณในรูปของคณะกรรมการ
ท่ีประกอบดว้ยบุคลากรจากหลายฝ่าย 

     

5 ผูบ้ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหแ้ก่
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานวางแผนงบประมาณ 

     

6 การวางแผนการใชง้บประมาณของโรงเรียนมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัของ
การใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

     

 

2. การจดัสรรงบประมาณ 
 

7 ผูบ้ริหารมีการก าหนดกฎ ขอ้บงัคบั  และแนวปฏิบติัในการจดัสรร
งบประมาณในสถานศึกษา 

     

8 การด าเนินการจดัสรรงบประมาณ  การอนุมติัและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการบริหารงานฝ่ายต่างๆถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

9 การพิจารณาจดัสรรงบประมาณในการสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส  และเสนอขอ้มูลต่อสาธารณะไดอ้ยา่งเปิดเผย 
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10 ขั้นตอนในการด าเนินการอนุมติั  การเบิกจ่ายหรือการโอนเงิน
งบประมาณ  มีความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ  
และสามารถตรวจสอบได ้

     

11 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละคร้ังเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงาน
หรือโครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษา   

     

12 ผูบ้ริหารมีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และก าชบัใหบุ้คลากรมีความ
รับผดิชอบในการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
งาน/โครงการ 

     

 

3. การตรวจสอบ  ติดตาม  การรายงาน  ผลการใชเ้งิน  และผลการด าเนินงาน 
 

13 ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทาง  และขั้นตอนในการก ากบั  ติดตามและ
ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณไว ้

     

14 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบั 

     

15 
 

การประเมินผลการด าเนินงานโครงการหรือแผนงานต่างๆเป็นไปดว้ย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

     

16 ผูบ้ริหารการด าเนินการก ากบัติดตามและตรวจสอบการใชเ้งิน
งบประมาณด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

     

17 ผูบ้ริหารกระตุน้ส่งเสริมใหบุ้คลากรหรือฝ่ายงานต่างๆมีการประเมินผล
การด าเนินงาน และการก ากบัติดตามผลการใชเ้งินงบประมาณอยา่งเป็น
ปัจจุบนั 

     

18 การประเมินผลและการก ากบัการใชง้บประมาณตั้งอยูบ่นหลกัการของ
การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 

 19 ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรทางการศึกษาการจดัหารายไดแ้ละ
ผลประโยชน์อ่ืนๆเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ, 
ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20 ผูบ้ริหารส่งเสริมกองทุนสวสัดิการต่างๆในสถานศึกษา  มีการก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัหรือแนวทางด าเนินงานไว ้

     

21 เปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง  ชุมชน  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มี
ส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร  การลงทุนเพื่อจดัหารายได ้

     

 22 ผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากรายไดห้รือปัจจยัท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการ
ระดมทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนและการจดัการศึกษา 

     

23 ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบ  ก ากบัติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

     

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและใหค้วามส าคญักบัการเบิกจ่ายเงินจาก
คลงั, การรับเงิน, การเก็บรักษาเงิน, การจ่ายเงิน, การน าส่งเงิน, การกนั
เงินไวเ้บิกเหล่ือมปีใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน  

     

          

5. การบริหารการเงิน 
 

25 ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่บุคลากรในดา้นการ
บริหารการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

     

 26 
 

ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงคใ์หผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การเงินใหมี้การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 

     

27 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการมีวนิยัทางการเงินในการเบิกเงินจากคลงั  
การเก็บรักษา  การเบิกจ่าย  การน าส่ง และการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี
อยา่งเคร่งครัด 

     

 28 มีการก าหนดความรับผดิชอบเฉพาะหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคลากรในการ
ด าเนินงานเบิกเงินจากคลงั  การเก็บรักษา  การเบิกจ่าย  การน าส่งและ
การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

     

29 การจดัหา  การเบิก  และการจ าหน่ายพสัดุเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั      
30 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งยดึมัน่ในคุณธรรมและมี

ความซ่ือตรงในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินการน าส่งและการกนัเงินไว้
เบิกเหล่ือมปีน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน 

     

     

6. การบริหารบญัชี 
 

31 ผูบ้ริหารไดก้ าหนดระเบียบและแนวทางในการบริหารบญัชีการเงิน      
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32 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความตั้งใจ  และมีการจดัท า
บญัชี  การท ารายงานการเงิน  และงบการเงินใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 

     

33 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารบญัชีการเงิน  และ
การงบประมาณใหเ้ป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต 

     

 34 มีการควบคุม  ก ากบัดูแล  ตรวจสอบการท าบญัชี  ทะเบียนการเงินและ
พสัดุใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

     

 35 ผูบ้ริหารมีการควบคุม  ก ากบัดูแล  ตรวจสอบการท าบญัชี  ทะเบียน
การเงินและพสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั  สามารถตรวจสอบได้ 

     

 36 การจดัท าบญัชี  ทะเบียนการเงินและพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย      
         

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 

     

37 ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบ  ขอ้บงัคบั  จดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์
และขั้นตอนการบริหารพสัดุและสินทรัพยข์องสถานศึกษาไวอ้ยา่ง
ครอบคลุมและชดัเจน 

     

38 การจดัหา  การเบิก  และการจ าหน่ายพสัดุเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของทางราชการ 

     

39 การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความโปร่งใส        
40 มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการจดัซ้ือจดั

จา้งของสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการท่ีมีความโปร่งใส 
     

41 การจดัหาพสัดุ  การจดัซ้ือจดัจา้งโครงการต่างๆในสถานศึกษา  เป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษา  ใหแ้ก่นกัเรียนและชุมชน 

     

42 
 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายน าเอาทรัพยากรท่ีมี
อยูม่าใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

 
ขอขอบคุณท่านท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามจนครบทุกขอ้ 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพมิล ชูสอน   
  การศึกษา :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
  ต าแหน่งงาน : 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 

                     2. ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น   
                    3. อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 2. อาจารย์เชษฐา โพธ์ิประทับ  

  การศึกษา :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
             ต าแหน่งงาน :  อาจารย ์ระดบั 8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

 
3. นางวไิลลกัษณ์ พูนประสิทธ์ิ  

           การศึกษา :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งงาน : ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

    กองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว329 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      ผศ.พรพิมล  ชูสอน 

  ดว้ย นำยฉลำด  อนงค์ศิลป์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205061 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรโรงเรียนกับกำรบริหำรงบประมำณใน
โรงเรียน สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ
แบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว329 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยเชษฐำ  โพธ์ิประทบั 

  ดว้ย นำยฉลำด  อนงค์ศิลป์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205061 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรโรงเรียนกับกำรบริหำรงบประมำณใน
โรงเรียน สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ
แบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 

 



155 
 

ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว329 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำงวไิลลกัษณ์  พนูประสิทธ์ิ 

  ดว้ย นำยฉลำด  อนงค์ศิลป์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205061 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรโรงเรียนกับกำรบริหำรงบประมำณใน
โรงเรียน สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ
แบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูม ิ
 

 

ค าช้ีแจง     

1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกั   
ธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยั
เป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบแต่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัขา้ม
ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใชป้ระกอบการพฒันาการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
     2. แบบสอบถามน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จงัหวดั
ชยัภูมิ แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน แบ่งเป็น 
  ตอนท่ี   1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี   2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
  ตอนท่ี   3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

3. วธีิการประเมิน ใหท้  า   ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบัดงัน้ี 
  วดัได ้   (+1) หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  ไม่แน่ใจ  ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
นายฉลาด  อนงคศิ์ลป์ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ คะแนนคนที่ รวม IOC 

  1 2 3   
1. เพศ 1 1 1 3 1.00 
2. วฒิุการศึกษา 1 1 1 3 1.00 
3. ประสบการณ์การท างาน 1 1 1 3 1.00 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ี 1 1 1 3 1.00 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล คะแนนคนที่ รวม IOC 

  1 2 3   
 
1. 

ด้านหลกันิติธรรม 
ผูบ้ริหารบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบั
การบริหารวชิาการ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2. ผูบ้ริหารมีแผนงบประมาณในการบริหารทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

1 1 1 3 1.00 

3. โรงเ รียนออกแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

4. ผูบ้ริหารบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบั
การบริหารงบประมาณอยา่งถูกตอ้งและยติุธรรม 

1 1 1 3 1.00 

5. ผู ้บ ริหารก าหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติใน
โรงเรียน ด าเนินการโดยการกระจายอ านาจและ
ยดืหยุน่ตามสภาพ 

1 1 1 3 1.00 

6. ผู้บ ริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระ เ บียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารบุคคลอยา่งเคร่งครัด 

1 1 1 3 1.00 

7. ผู ้บ ริหารมีแผนการบริหารอัตราก าลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 
8. 

ด้านหลกัคุณธรรม 
ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบัติดตามการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นกลัยาณมิตร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

9. ผูบ้ริหารปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์กร เจตนารมณ์
ของกฎ  ระเบียบ  แนวปฏิบติัของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

10. ผูบ้ริหารจัดแนวปฏิบัติท่ีเป็นวฒันธรรมองค์กร  
โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและตวับุคลากร 

1 1 1 3 1.00 

11. ผูบ้ริหารมีระบบขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ โดย
เรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัพร้อมเหตุผล 

1 1 1 3 1.00 

12. ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีดีในการ
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร  ท่ียุติธรรมกบั
ทุกฝ่าย 

1 1 1 3 1.00 

13. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการ
พฒันาตนเองและกา้วหนา้ในอาชีพ 

1 1 1 3 1.00 

14. โรงเรียนมีจ านวนผู้บ ริหาร ครู บุคลากรและ
นัก เ รียน ท่ีได้ รับการยกย่องหรือรางว ัลด้าน
คุณธรรม 

1 1 1 3 1.00 

 
15. 

ด้านหลกัความโปร่งใส 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีจดัการเรียน
การสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

16. ผูบ้ริหารจดัให้มีการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการเรียนการ
สอน โดยอาศยัคณะบุคคล  สามารถตรวจสอบได ้

1 1 1 3 1.00 

17. ผูบ้ริหารเปิดเผยท่ีมาของงบประมาณ  และการใช้
งบประมาณของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

18. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในท่ีรัดกุม 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 

19. 
ด้านหลกัความโปร่งใส (ต่อ) 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการ
ประสานความร่วมมือและการจดัการความรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

20. ผู ้บ ริหารก าหนดขั้ นตอนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

1 1 1 3 1.00 

21. โรงเรียนก าหนดปฏิทินการท างานตลอดปีอย่าง
ชดัเจน  และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

1 1 1 3 1.00 

 
22. 

ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอน ทั้งทางตรง ทางออ้ม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

23. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการ
ประสานความร่วมมือและการจดัการความรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

24. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การจดัสรรงบประมาณ ในการจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปี  

1 1 1 3 1.00 

25. ผู้บริหารและบุคลากรรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งและน าไปปรับปรุงพฒันางาน 

1 1 1 3 1.00 

26. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 

27. ผูบ้ริหารวดัระดับความส าเร็จของงานจากการมี
ส่วนร่วมด าเนินงาน  โครงการในรูปคณะกรรมการ 

1 1 1 3 1.00 

28. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
โรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 

29. 
ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
โรงเรียนมีนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  ท่ี
ชดัเจน  แสดงใหเ้ห็นวา่มุ่งพฒันาคุณภาพนกัเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

30. ผูบ้ริหารก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการเงิน 
บญัชีและพสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

31. โรงเรียนมีมาตรการและด าเนินการตามมาตรการ
ในการประหยดังบประมาณ 

1 1 1 3 1.00 

32. ผูบ้ริหารรับผิดชอบต่อการก าหนดงบประมาณตาม
แบบแผนท่ีทางราชการก าหนด 

1 1 1 3 1.00 

33. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถท างานแทน
กันได้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น มีการจัดคู่มือการ
ปฏิบติังานของบุคลากรต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

34. ผูบ้ริหารจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากร
และนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของบุคลากรต่างๆ อยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

35. ผู ้บริหารให้ครูด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ ป็ น ร ะ บ บ แล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

 
36. 

ด้านหลกัความคุ้มค่า 
นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัทรัพยากรท่ีมี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

37. นกัเรียนทั้งในปัจจุบนัและส าเร็จการศึกษาแลว้  มี
คุณภาพตามจุดหมาย ของหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1 1 1 3 1.00 

38. โรงเรียนมีเป้าหมาย แนวทางและการวดัระดับ
ความส าเร็จในการใชท้รัพยากรอย่างประหยดัและ
เกิดประสิทธิผล 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 

39. 
ด้านหลกัความคุ้มค่า (ต่อ) 
ผู้บ ริห าร  ควบ คุม  ดู แล ให้ บุ คล ากรใช้และ
บ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

40. โรงเรียนมีนโยบายให้กลุ่มหรือเครือข่ายโรงเรียนมี
การใชท้รัพยากรร่วมกนั 

1 1 1 3 1.00 

41. ทีมงานของท่านถือว่าความขดัแยง้ในการท างาน
เป็นเร่ืองปกติ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

1 1 1 3 1.00 

42. ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1.00 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

 

การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 
1. 

การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
มีการก าหนดระเบียบ ข้อปฏิบติั และขั้นตอนใน
การจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2. มีการวิ เคราะห์และจัดท าแผนงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบงัคบัของ
ทางราชการอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 

3. ผูบ้ริหารมีการวางแผน  การตดัสินใจก าหนดกล
ยุทธ์  แนวทางในการพฒันาและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ 

1 1 1 3 1.00 

4. ด าเนินการวางแผนและจดัท าแผนงบประมาณใน
รูปของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยบุคลากรจาก
หลายฝ่าย 

1 1 1 3 1.00 

 
 



163 
 

 
 

การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 
5. 

การจัดท าและเสนอของบประมาณ (ต่อ) 
ผูบ้ริหารมีการมอบหมายและก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้แ ก่ บุคลากรท่ี เ ก่ี ยวข้องในการ
ด าเนินงานวางแผนงบประมาณ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

6. การวางแผนการใชง้บประมาณของโรงเรียนมุ่งเนน้
ให้ความส าคัญของการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า 

1 1 1 3 1.00 

 
7. 

การจัดสรรงบประมาณ 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดกฎ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติั
ในการจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

8. การด าเนินการจดัสรรงบประมาณ  การอนุมติัและ
เบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ
ถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1 1 1 3 1.00 

9. การพิจารณาจดัสรรงบประมาณในการสถานศึกษา
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส  และเสนอขอ้มูลต่อ
สาธารณะไดอ้ยา่งเปิดเผย 

1 1 1 3 1.00 

10. ขั้นตอนในการด าเนินการอนุมติั  การเบิกจ่ายหรือ
การโอนเงินงบประมาณ  มีความโปร่งใสและ
เป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ  และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1 1 1 3 1.00 

11. การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละคร้ังเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของงานหรือโครงการตามท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อการจดั
การศึกษา   

1 1 1 3 1.00 

12. ผูบ้ริหารมีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และก าชบัให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการใช้จ่าย เ งิน
งบประมาณให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงาน/
โครงการ 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 
 

13. 

การตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน ผลการใช้เงิน 
และผลการด าเนินงาน 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดแนวทาง  และขั้นตอนในการ
ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย เ งิน
งบประมาณไว ้

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

1.00 

14. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบั 

1 1 1 3 1.00 

15. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการหรือ
แผนงานต่างๆเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

1 1 1 3 1.00 

16. ผู ้บ ริห ารก ารด า เ นินก ารก า กับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใชเ้งินงบประมาณด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ 

1 1 1 3 1.00 

17. ผูบ้ริหารกระตุน้ส่งเสริมให้บุคลากรหรือฝ่ายงาน
ต่างๆมีการประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ก ากับติดตามผลการใช้เงินงบประมาณอย่างเป็น
ปัจจุบนั 

1 1 1 3 1.00 

18. การประเมินผลและการก ากบัการใช้งบประมาณ
ตั้งอยูบ่นหลกัการของการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุม้ค่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 3 1.00 

 
19. 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรทางการศึกษาการจดัหา
ร า ย ได้แล ะผลประ โยชน์ อ่ื นๆ เ ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ, ขอ้บงัคบั และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 
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การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 
 

20. 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
(ต่อ) 
ผู ้บ ริหารส่ง เส ริมกองทุนสวัส ดิการต่างๆใน
สถานศึกษา  มีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัหรือ
แนวทางด าเนินงานไว ้

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

1.00 

21. เปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง  ชุมชน  หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากร  การลงทุนเพื่อจดัหารายได ้

1 1 1 3 1.00 

22. ผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากรายไดห้รือปัจจยัท่ีเกิด
จากการลงทุนหรือการระดมทรัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนและการจดัการศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

23. ผู้บ ริ ห า ร มี ก า ร ต ร ว จ ส อบ  ก า กั บ ติ ด ต า ม  
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและใหค้วามส าคญักบั
การเบิกจ่ายเงินจากคลงั, การรับเงิน, การเก็บรักษา
เงิน, การจ่ายเงิน, การน าส่งเงิน, การกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปีใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน  

1 1 1 3 1.00 

 
25. 

การบริหารการเงิน 
ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่
บุคลากรในด้านการบริหารการเงินให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

26. ผูบ้ริหารส่งเสริมและรณรงค์ให้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินให้มีการปฏิบติังาน
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 

27. 
การบริหารการเงิน (ต่อ) 
ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการมีวินัยทางการเงิน
ในการเบิกเงินจากคลงั  การเก็บรักษา  การเบิกจ่าย  
การน าส่ง และการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีอย่าง
เคร่งครัด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

28. มีการก าหนดความรับผิดชอบเฉพาะหน้าท่ีให้แก่
บุคลากรในการด าเนินงานเบิกเงินจากคลงั  การเก็บ
รักษา  การเบิกจ่าย  การน าส่งและการกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปี 

1 1 1 3 1.00 

29. การจดัหา  การเบิก  และการจ าหน่ายพสัดุเป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบั 

1 1 1 3 1.00 

30. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งยึดมัน่
ในคุณธรรมและมีความซ่ือตรงในการเบิกจ่ายเงิน 
การรับเงินการน าส่งและการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือม
ปีน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน 

1 1 1 3 1.00 

 
31. 

การบริหารบัญชี 
ผูบ้ริหารได้ก าหนดระเบียบและแนวทางในการ
บริหารบญัชีการเงิน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

32. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความ
ตั้งใจ  และมีการจดัท าบญัชี  การท ารายงานการเงิน  
และงบการเงินใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 

1 1 1 3 1.00 

33. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารบญัชีการเงิน  
และการงบประมาณให้เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย ์ 
สุจริต 

1 1 1 3 1.00 

34. มีการควบคุม  ก ากบัดูแล  ตรวจสอบการท าบญัชี  
ทะเบียนการเ งินและพัสดุให้ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1.00 
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การบริหารงบประมาณโรงเรียน คะแนนคนที่ รวม IOC 
  1 2 3   
 

35. 
การบริหารบัญชี (ต่อ) 
ผูบ้ริหารมีการควบคุม  ก ากบัดูแล  ตรวจสอบการ
ท าบญัชี  ทะเบียนการเงินและพสัดุให้เป็นปัจจุบนั  
สามารถตรวจสอบได ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

36. การจดัท าบญัชี  ทะเบียนการเงินและพสัดุเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 

1 1 1 3 1.00 

 
37. 

การบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
ผูบ้ริหารก าหนดระเบียบ  ขอ้บงัคบั  จดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลสินทรัพยแ์ละขั้นตอนการบริหารพสัดุ
และสินทรัพยข์องสถานศึกษาไวอ้ย่างครอบคลุม
และชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

38. การจดัหา  การเบิก  และการจ าหน่ายพสัดุเป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 

1 1 1 3 1.00 

39. การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส   

1 1 1 3 1.00 

40. มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการท่ีมีความโปร่งใส 

1 1 1 3 1.00 

41. การจดัหาพสัดุ  การจดัซ้ือจดัจา้งโครงการต่างๆใน
สถานศึกษา  เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษา  ใหแ้ก่นกัเรียนและชุมชน 

1 1 1 3 1.00 

42. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุก
ฝ่ายน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชอ้ยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 3 1.00 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

 
ที่ ศธ 6012(2)/365 

 

 
    มหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั   วทิยำเขตอีสำน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
   อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  24 มิถุนำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 

เจริญพร   นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 ด้วย นำยฉลำด  อนงค์ศิลป์ นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205061 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรโรงเรียนกับกำรบริหำรงบประมำณใน
โรงเรียน สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็น
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  และ ดร.จกัรกฤษณ์  โพดำพล  เป็นท่ีปรึกษำร่วม 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนเพื่ออนุญำตให้ นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีได้
ไปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

รายช่ือสถานศึกษา  สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
ทีต้่องการขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

1. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยำคม  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ 
2. โรงเรียนบำ้นเป้ำวทิยำ  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ 
3. โรงเรียนสระพงัวทิยำคม  อ ำเภอบำ้นแท่น  จงัหวดัชยัภูมิ 
4. โรงเรียนบำ้นหนัวทิยำ  อ ำเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
5. โรงเรียนกวำงโจนศึกษำ  อ ำเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
6. โรงเรียนเพชรวทิยำคำร  อ ำเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
7. โรงเรียนตรีประชำพฒันศึกษำ อ ำเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ 
8. โรงเรียนมธัยมหนองศำลำ  อ ำเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 
9. โรงเรียนมธัยมบำ้นแกง้วทิยำ อ ำเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 
10. โรงเรียนหว้ยตอ้ยวทิยำคม  อ ำเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
11. โรงเรียนเนินสง่ำวทิยำ  อ ำเภอเนินสง่ำ  จงัหวดัชยัภูมิ 
12. โรงเรียนบ ำเหน็จณรงคว์ทิยำคม  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 
1. แสดงวธีิคิดค่าความเช่ือมั่นจากแบบสอบถามทั้งหมด 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           332.6000      2252.7310        .5758           .9868 
A2           332.4000      2259.9034        .5914           .9868 
A3           332.4667      2248.3264        .6987           .9867 
A4           332.4000      2258.3172        .6547           .9867 
A5           332.3667      2260.9299        .5674           .9868 
A6           332.3667      2284.0333        .3151           .9869 
A7           332.5000      2298.6034        .0834           .9871 
A8           333.0000      2259.7931        .5020           .9869 
A9           332.7000      2264.9759        .5578           .9868 
A10          332.8667      2258.3954        .5934           .9868 
A11          332.8000      2250.3034        .7741           .9866 
A12          332.8667      2248.0506        .6616           .9867 
A13          332.3000      2275.1138        .4466           .9869 
A14          332.6333      2261.4816        .5350           .9868 
A15          332.2333      2279.4954        .3655           .9869 
A16          332.6333      2237.1368        .6891           .9867 
A17          332.8000      2245.4069        .5817           .9868 
A18          332.7333      2233.7195        .6737           .9867 
A19          332.6000      2249.5586        .6732           .9867 
A20          332.5667      2254.7368        .5412           .9868 
A21          332.5000      2242.8103        .6553           .9867 
A22          332.7000      2239.3897        .6681           .9867 
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A23          332.7333      2229.1678        .7680           .9866 
A24          332.7667      2241.9782        .7675           .9866 
A25          332.8667      2245.7057        .7657           .9866 
A26          332.6667      2228.2989        .8310           .9865 
A27          332.5667      2271.3575        .4939           .9868 
A28          332.8000      2265.5448        .5897           .9868 
A29          332.5000      2223.0172        .8769           .9865 
A30          332.6000      2237.2138        .6759           .9867 
A31          332.6333      2233.6885        .7261           .9867 
A32          332.5667      2239.9782        .8184           .9866 
A33          332.5333      2243.0161        .8023           .9866 
A34          332.6000      2236.1793        .8054           .9866 
A35          332.4667      2235.6368        .7857           .9866 
A36          332.6000      2251.7655        .7739           .9866 
A37          332.6000      2269.7655        .4990           .9868 
A38          332.5667      2263.0126        .6818           .9867 
A39          332.7333      2265.4437        .6897           .9867 
A40          332.7333      2266.8230        .6023           .9868 
A41          332.6000      2269.0069        .5526           .9868 
A42          332.5333      2259.2230        .7178           .9867 
B1           332.3000      2253.3207        .7420           .9866 
B2           332.3667      2259.8264        .7235           .9867 
B3           332.4333      2250.8747        .6895           .9867 
B4           332.3333      2252.5057        .7154           .9867 
B5           332.3333      2243.8851        .7905           .9866 
B6           332.5333      2245.9126        .7629           .9866 
B7           332.6000      2259.8345        .6504           .9867 
B8           332.4667      2246.3264        .7660           .9866 
B9           332.6667      2250.9885        .6255           .9867 
B10          332.4333      2248.3230        .7683           .9866 
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B11          332.6000      2255.6276        .6676           .9867 
B12          332.6333      2260.5161        .6185           .9867 
B13          332.5333      2266.3264        .5541           .9868 
B14          332.7000      2259.1828        .6033           .9868 
B15          332.7000      2255.3897        .7007           .9867 
B16          332.7667      2242.5299        .6930           .9867 
B17          332.6667      2252.0230        .6798           .9867 
B18          332.7000      2255.3207        .5888           .9868 
B19          332.7667      2273.8402        .4344           .9869 
B20          332.9000      2248.6448        .6477           .9867 
B21          332.6000      2238.1793        .7467           .9866 
B22          332.6667      2231.6092        .7933           .9866 
B23          332.5333      2233.8437        .8368           .9865 
B24          332.5000      2234.6034        .7774           .9866 
B25          332.8667      2239.4299        .6541           .9867 
B26          332.7000      2228.0103        .7641           .9866 
B27          332.6000      2230.5931        .8363           .9865 
B28          332.5333      2239.6368        .8037           .9866 
B29          332.5000      2240.0517        .7817           .9866 
B30          332.5000      2239.3621        .7905           .9866 
B31          332.4333      2237.4954        .7861           .9866 
B32          332.5667      2235.4954        .7961           .9866 
B33          332.5667      2228.8057        .8403           .9865 
B34          332.6667      2229.8851        .7824           .9866 
B35          332.6000      2225.0759        .8332           .9865 
B36          332.6333      2247.9644        .6771           .9867 
B37          332.6667      2232.2299        .8193           .9866 
B38          332.5000      2233.5000        .7902           .9866 
B39          332.5667      2240.8057        .7671           .9866 
B40          332.5000      2248.4655        .7537           .9866 



175 
 

B41          332.4667      2246.6023        .8110           .9866 
B42          332.5000      2244.6724        .7618           .9866 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0              N of Items = 84            
Alpha =    .9868 
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. แสดงวธีิคิดค่าความเช่ือมั่นจากแบบสอบถามด้านการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

A1           163.5000       501.0172        .5521           .9693 
A2           163.3000       502.4241        .6250           .9689 
A3           163.3667       498.9989        .6736           .9687 
A4           163.3000       502.9759        .6504           .9689 
A5           163.2667       504.6161        .5497           .9692 
A6           163.2667       513.0989        .3821           .9697 
A7           163.4000       522.2483        .0711           .9705 
A8           163.9000       503.3345        .5032           .9695 
A9           163.6000       504.9379        .5901           .9691 
A10          163.7667       501.6333        .6279           .9689 
A11          163.7000       499.1138        .7739           .9684 
A12          163.7667       497.4264        .6751           .9687 
A13          163.2000       512.5793        .3840           .9697 
A14          163.5333       502.3954        .5869           .9691 
A15          163.1333       513.7057        .3357           .9699 
A16          163.5333       489.9816        .7537           .9684 
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A17          163.7000       495.8724        .5968           .9692 
A18          163.6333       489.6195        .7058           .9687 
A19          163.5000       496.8793        .7228           .9685 
A20          163.4667       499.8437        .5694           .9692 
A21          163.4000       495.6966        .6486           .9689 
A22          163.6000       491.1448        .7301           .9685 
A23          163.6333       487.5506        .8033           .9682 
A24          163.6667       494.0920        .7968           .9682 
A25          163.7667       496.5299        .7771           .9684 
A26          163.5667       488.9437        .8258           .9681 
A27          163.4667       507.1540        .5554           .9692 
A28          163.7000       505.7345        .6075           .9690 
A29          163.4000       487.2138        .8544           .9679 
A30          163.5000       493.5690        .6577           .9689 
A31          163.5333       490.7402        .7360           .9685 
A32          163.4667       493.2920        .8457           .9681 
A33          163.4333       495.8402        .7973           .9683 
A34          163.5000       492.4655        .8046           .9682 
A35          163.3667       490.0333        .8408           .9680 
A36          163.5000       499.5000        .7839           .9684 
A37          163.5000       507.0172        .5378           .9693 
A38          163.4667       505.3609        .6723           .9689 
A39          163.6333       505.6885        .7127           .9688 
A40          163.6333       506.1023        .6302           .9690 
A41          163.5000       509.3621        .5012           .9694 
A42          163.4333       505.4264        .6429           .9689 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 42                
 Alpha =    .9696 
………………………………………………………………………………………………….. 
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3. แสดงวธีิคิดค่าความเช่ือมั่นจากแบบสอบถามด้านสภาพการบริหารงานงบประมาณ 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
B1           164.8000       672.8552        .7512           .9811 
B2           164.8667       676.8782        .7197           .9812 
B3           164.9333       671.0299        .7086           .9812 
B4           164.8333       671.7989        .7398           .9811 
B5           164.8333       668.6264        .7753           .9810 
B6           165.0333       669.8954        .7433           .9811 
B7           165.1000       678.6448        .5963           .9815 
B8           164.9667       670.7230        .7311           .9811 
B9           165.1667       672.6264        .6069           .9815 
B10          164.9333       669.4437        .7949           .9810 
B11          165.1000       673.9552        .6795           .9813 
B12          165.1333       674.9471        .6765           .9813 
B13          165.0333       677.8264        .6224           .9814 
B14          165.2000       674.7862        .6430           .9814 
B15          165.2000       671.6828        .7729           .9810 
B16          165.2667       666.6851        .7042           .9812 
B17          165.1667       671.8678        .6938           .9812 
B18          165.2000       672.7862        .6209           .9814 
B19          165.2667       681.7885        .5051           .9817 
B20          165.4000       671.7655        .6199           .9815 
B21          165.1000       666.3000        .7151           .9812 
B22          165.1667       661.9368        .7796           .9810 
B23          165.0333       663.7575        .8091           .9809 
B24          165.0000       662.3448        .7898           .9810 
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B25          165.3667       665.2057        .6586           .9814 
B26          165.2000       657.2000        .8048           .9809 
B27          165.1000       659.8862        .8558           .9808 
B28          165.0333       664.0333        .8438           .9808 
B29          165.0000       664.2759        .8203           .9809 
B30          165.0000       664.1379        .8236           .9809 
B31          164.9333       662.6851        .8279           .9808 
B32          165.0667       662.4782        .8174           .9809 
B33          165.0667       658.8230        .8614           .9807 
B34          165.1667       659.4540        .8004           .9809 
B35          165.1000       656.9207        .8503           .9808 
B36          165.1333       669.0851        .7026           .9812 
B37          165.1667       661.7989        .8161           .9809 
B38          165.0000       663.3103        .7689           .9810 
B39          165.0667       664.4782        .8101           .9809 
B40          165.0000       669.8621        .7708           .9810 
B41          164.9667       669.1368        .8216           .9809 
B42          165.0000       670.1379        .7199           .9812 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 42 
Alpha =    .9815 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นายฉลาด อนงคศิ์ลป์ 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    23  มีนาคม 2502 
  
ภูมิล าเนา 160 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ 36190 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ 36190 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2523  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วชิาเอก พลศึกษา 
วทิยาลยัครูนครราชสีมา 

พ.ศ. 2530  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2523  ครู 2 ระดบั 2 โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2528  อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา อ าเภอบา้นแท่น  

จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2540  ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่โรงเรียนสระพงัวทิยาคม อ าเภอบา้นแท่น         

จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2542  ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม อ าเภอภูเขียว 

จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2545  ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
พ.ศ. 2548 - 

ปัจจุบนั 
 รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขียว  

จงัหวดัชยัภูมิ 36110 
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